STATE OF KUWAIT
Directorate General of Civil Aviation

دولة الكويت
اإلدارة العامة للطريان املدين

Date:2021/02/17 : التاريخ

Circular No. (2021/10) تعميم رقم
All Airlines Operating at Kuwait
International Airport must adhere to the
following Instructions:

الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت
- :الدولي االلتزام بالتالي

Further to our previous circular No.

) بحححيحححح ححح2021/07

(2021/07) dated 02/02/2021, and

ححح

الحححاحححح حححح بحححح لحححيحححقححح ححح ححح
وب ناءا على تعلي مات السلللللللل طات. )2021/02/04

Based on the directives of the competent
authorities in the State of Kuwait, please
Adhere to the Following Instructions
Effective Sunday 21/02/2021 at (00:00)
(LT) Kuwait:

المختصلللللللة بدولة الكويت يرجى االلتزام بالتعليمات
2021/02/21 التالية أبتداء من يوم األحد الموافق
) توقيت دولة الكويت00:00( في تمام الساعة

Firstly:
DO NOT accept any passenger onboard
the flights arriving to the State of Kuwait
Without registration in (kuwaitmosafer)
platform via link:

https://Kuwaitmosafer.gov.kw

-:ًأوال
عدم قبول أي راكب علي الرحالت القادمة الى دولة
)الكويت اال من خالل التسجيل بتطبيق (كويت مسافر
:مللللللللن خللللللللالل الللللللللرابللللللللط الللللللللتللللللللالللللللللي
https://Kuwaitmosafer.gov.kw

Secondly:
All Passengers arriving in the State of
Kuwait will be subject to two (PCR) tests on
their own cost, payment will be made
through (kuwaitmosafer) platform either
through the airline or ground handling
agents in Kuwait International Airport.

-:ًثانيا
يتحمل جميع الركاب القادمين لدى دولة الكويت كلفة
) على أن يتم تحصلللليلPCR( إجراء عدد فحصللللين
التكلفة من خالل منصلللللللة (كويت مسلللللللافر) أما عن
طريق شلللركة الطيران أو مقدمي الخدمات األر لللية
.بمطار الكويت الدولي
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Thirdly:All passengers arriving into the State of
Kuwait must adhere to the following: -

-:ً ثالثا
الزام جميع الركللللاب القللللادمين الى دولللللة الكويللللت
-:بالتالي

1- As per our circular (98/2020) dated
(17/09/2020) and circular (106/2020)
dated (20/12/2020) in regards to
restricted countries, all passengers
arriving from these countries will be
subject to (14) days institution quarantine
on their own cost at any of the locally
approved hotels, all arrangements must
be done through (Kuwaitmosafer) or
(Belsalamah) platforms.

) بتللاريخ2020/98(  بنللاء على التعميم رقم-1
) واللللللتلللللعلللللمللللليلللللم رقلللللم2020/09/17(
)2020/12/20( ) بللتللللاريللخ2020/106(
والخلللاصلللللللين بلللاللللدول المح ورة الركلللاب
)14( القادمون من هذه الدول يتم حجرهم
يوم بالحجر المؤسللسللي على نفقتهم الخاصللة
لللدى احللدى الفنللادل المحليللة المعتمللدة ومن
خالل الت سجيل بمن صة (كويت م سافر) أو من
.)خالل منصة (بالسالمة

2- Passengers arriving from other countries
will be subject to (7) days institution
quarantine on their own cost at any of the
locally approved hotels, all arrangements
must be done through (Kuwaitmosafer)
platform.
PCR test will be performed on day (6), if
results are negative, the period of
quarantine will be completed for another
(7) days at home.

 الركاب القادمين من باقي الدول يتم حجرهم-2
) أيام بالحجر المؤسلللللللسلللللللي على نفقتهم7(
الخاصلللة لدى احدى الفنادل المحلية المعتمدة
)ومن خالل التسلللجيل بمنصلللة (كويت مسلللافر
) بللللاليومPCR( على أن يتم إجراء فحص
السلللللادس وفي حال ثبوت الخلو من فايروس
) أيام أخرى7( كورونا يسلللللللتكمل مدة الحجر
.بالمنزل
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Fourthly: All domestic workers will continue to be
accepted to enter the State of Kuwait
through (Belsalamah) platform.

Fifthly: All airlines are required to comply with
above guidelines and any violation,
airline will be held responsible for
occurred expenses in addition, airlines
subject to relevant penalties.

the
the
all
are

- :ً رابعا
يسلللللللتمر قبول جميع العمالة المنزلية للدخول الى
.)دولة الكويت عن طريق منصة (بالسالمة

-:ً خامسا
على جميع شلللللللركات الطيران االلتزام بما جاء أعاله
والشللركات المخالفة سللو تتحمل جميع المصللاري
.المترتبة على ذلك مع تطبيق الجزاءات ذات الصلة

نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General
For Kuwait International Airport Affairs
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