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STATE OF KUWAIT 

Circular No. (2021/03)  تعميم رقم  
   

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, please 
Adhere to the Following Instructions: 
First:- 
House workers Allowed to be brought for 
recruitment within  the framework of the 
domestic worker. Approved  plan via 
(Belsalamah.com) platform with maintain 
full compliance  of the plan terms and 
conditions. 
Second:- 
all Passengers either Kuwaitis  or none-
Kuwaitis, Arriving  to the State of Kuwait are   
required to Hold valid  (PCR) test   approved    
certificate, proving negative result and not 
being affected with (COVID-19) virus.  
certificate validity should not exceed (72) 
hours from the date of the test until the time 
of acceptance   on board the flight form the 
point of departure. 

Third: - 
The above will be effecting  from Sunday, 
January 17, 2021. 

بناءا على توجيهات السللللللللطات الموتصللللللللة بدولة  

 :االلتزام بالتعليمات اآلتيةالكويت يرجى 

  -أوالً:
العمالة المنزلية ضللمن اطار وطة  باسللتادامالسللما  

 االلتزاممع  (بالسللل مة)العمالة المنزلية عبر منصلللة 
 .في الوطة واالشتراطاتبالضوابط 

 

 
  -ثانياً:

اللللزام جميلللع الركلللاب الالللادمين اللللى دوللللة الكويلللت 
ملللن جميلللع اللللدوان سلللواء كلللانوا ملللن الكلللويتيين أو 

(  PCRالغيلللر الكلللويتيين ن تالللديم شلللهادة ف لللص )
معتملللللللدة  تثبلللللللت سللللللللبية ا صلللللللابة بالفلللللللايروس          

(COVID-19( ن صللللل  يتها ال تزيلللللد علللللن)72 )
الابللوا  وقللتسللاعة مللن تللاريخ أولل  العينللة و تللى 

 .من بلد المغادرة على الر لة
 

 ً  -:ثالثا
يتم العمللا بمللا جللاء أع ا أعتبللاراً من يوم ا  للد  

 .2021يناير  17الموافق 
  

 

 نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 

 
 م/ صالح عبدهللا الفداغي

 


