
 

 

 

 إجراءات القدوم الى دولة الكويت

لتسهيل مهمة الدخول لدولة الكويت للمشاركة في رالي الكويت الدولي ، يرجى اتباع اإلرشادات التالية كما 

 هو منصوص عليه من قبل وزارة الصحة الكويتية:

 مكتمل التحصين

 قبل الوصول الى البالد  PCR إلغاء فحص -

 البالد عند الوصول  PCR إلغاء فحص -

 إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول الى البالد  -

 

 غير مكتمل التحصين

 . قبل الوصول الى البالد PCR الغاء فحص -

أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء   7االلتزام بالحجر المنزلي لمدة  -

 .يؤكد الخلو من الفايروس PCR   فحص

 

 المحصنغير - 3

ساعة يفيد الخلو من اإلصابة بفايروس  72قبل القبول على الرحلة ب  PCR إجراء فحص -

 كورونا 

باليوم السابع يؤكد الخلو  PCRأيام بعد الوصول مع إجراء فحص    7يطبق الحجر المنزلي لمدة  -

 من الفايروس وذلك إلنهاء الحجر

 

 الجرعات المكتملة اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت و عدد

 لقاح فايزر/ بايونتيك )جرعتين(  -

 لقاح استرازينيكا / أكسفورد )جرعتين( -

 لقاح موديرنا )جرعتين(  -

 لقاح جونسون&جونسون )جرعة واحدة( -

 

 تعريف المحصن

 المحصن

من تلقى الجرعة التعزيزية )التنشيطية( من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المعتمد لدى دولة   -

 الكويت 

من لم يمضي تسعة اشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المعتمد  -

 لدى دولة الكويت 

 ( شهور3من تعافى من اإلصابة بفايروس كورونا او لم يمضي على تاريخ اإلصابة فترة ) -



 

 

 غير مكتمل التحصين

ه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفايروس  أشهر على تلقي 9يعتبر غير مكتمل التحصين كل من مضى  -

 كورونا المعتمد لدى دولة الكويت

  :غير المحصن

اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت او لم   يعتبر غير محصن كل من لم يتلقى -

 .يكمل الجرعة

 

 IMMUNEو  SHLONIK تطبيق 

  SHLONIKتنزيل وتسجيل تطبيق الركاب الغير محصنين بالكامل والركاب غير المحصنينجب على ي -

 .Play Store و Apple المتاح في 

 محلية قبل مغادرة المطار والتسجيل عبر رقم جواز السفر في التطبيق.  SIMيجب الحصول على بطاقة   -

-  

ساعات ،   8-6ستصدر النتائج بين  -آخر  PCRعند الوصول إلى الفندق ، سيُطلب منك إجراء اختبار  -

 وحتى ذلك الحين سيتم وضعك في الحجر الصحي في الفندق. 

ى  علجيل التسزيل و ن بتالمحصن(  حصين, و الغيرمكتمل الت, غير نحصيل التمتكع )مالجميى لعيجب  -

 IMMUNEطبيق ت

 

 

 

 

 

 

 غير مقبولة في دولة الكويت.  Sinopharmيرجى مالحظة أن اللقاحات األخرى مثل 

 صالح QRيجب أن تحتوي شهادة التطعيم الخاصة بك على رمز 

أو  Sinovacأو  Sinopharmإذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولديك لقاح 

Sputnik V ،   فيجب أيًضا أن تحصل على جرعة إضافية واحدة من اللقاحات المذكورة أعاله ، وإال فسيتم

 رفض دخولك. 

 

 إذا كان لديك أي مشاكل ، يرجى االتصال بالسيد حمد حمزة على 

+965 9960 0884 

 :أو السيد مشاري السبتي 

+965 9773 3000 


