دولة الكويت

STATE OF KUWAIT

اإلدارة العامة للطريان املدين

Directorate General of Civil Aviation

Date:2021/01/27 : التاريخ

Circular No. (2021/05) تعميم رقم
To all Airlines Operating at Kuwait
International Airport.

الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت
.الدولي

Based on the Directives of the Competent
Authorities in the State of Kuwait and the
instructions issued by the Ministry of
Health regarding the heights price of the
(PCR) test service, kindly adhere to the
following instructions:

بناءا على توجيهات السللللللللطات الموتصلللللللة بدولة الكويت
وتوجيهات وزارة الصحة بوصوص السقف األعلى لتسعيرة
:) فيرجى االلتزام بالتعليمات اآلتيةPCR(ودمة فحص ال

- The Airlines will bear the cost of

 ت تح مل شلللللللر كات الطيران كل فة اجراء عدد فحصلللللللين-

conducting two PCRs test upon arrival
and during the quarantine period for all
arrivals
to
the
country,
Airlines
Companies will arrange the appropriate
mechanism to conduct the PCR test within
the terminal for all arrivals to the state of
Kuwait, with coordination and through the
through the ground handling service
providers, with maintaining the level and
quality of the services.
The cost of the two PCR test service shall
not exceed (60 K.D) sixty Kuwaiti dinars,
including all administrative and technical
matters.

- Ensure the coordination by the accredited
private laboratories in the State of Kuwait
with the Ministry of Health regarding the
second PCR test mechanism during the
quarantine period.

) عنلللد الوصلللللللول ووحل فترة الحجر لكلللافلللةPCR(
القادمين الى البحد و تقوم شلللللركات الطيران عن طريق
مقدمي الودمات األرضللللية بمطار الكويت بوضللللع االلي
) داول مباني الركابPCR( المناسلللللللبة الجراء فحص
لجميع القلللادمين للللدوللللة الكويلللت مع المحلللاف لللة على
مسلللللللتو وجودة الودمة على ان ال تتعد تكلفة ودمة
ك) فقط سلللللللتون دينار. د60( ) عنPCR( فحصلللللللين
. كويتي ال غير يشمل جميع األمور اإلدارية والفنية
 ال تأكد من ق يام الموتبرات االهل ية المعت مدة داول دولةالكويت بالتنسللللليق مع وزارة الصلللللحة بوصلللللوص الي
.) الثاني وحل فترة الحجرPCR( فحص

نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General
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