دولة الكويت

STATE OF KUWAIT

اإلدارة العامة للطريان املدين

Directorate General of Civil Aviation

2021/05/21 :التاريخ

Date:21/05/2021
Circular No. )2021/28( تعميم رقم
All Airlines Operating at Kuwait International
Airport: Further to circular no. (25/2021) dated
(23/04/2021) and based on the decision of the
Council of Ministers in the State of Kuwait, and
after the evaluation of the global corona virus
pandemic status please adhere to the following:
Firstly: Direct commercial flights are limited to departure
flights from the state of Kuwait to the following
countries: (India–Nepal–Pakistan–Bangladesh–Sri Lanka),
provided no aircraft crew change in those
countries, freighter flights will continue until
further notice.

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت
- :الدولي
)2021/04/23( ) لتااريخ2021/25( الحااقاا ب لاالتعميم رقم
ولناا على قرار مجلس الوزرا في دولاة الكويات ولعاد
تقييم الوضاع الولايي العالمي لفايروس كورونا المساتجد
- :يرجي االلتزام لالتالي
- :أوالب
تقتصر رحالت الطيران التجارية الملاشرة على الرحالت
- :المغادرة من دولة الكويت فقط للدول التالية
) نيلال – لاكستان – لنغالديش – سريالنكا- (الهند
ويشترط عدم استلدال أطقم الطايرات في تلك الدول على
.أن تستمر رحالت الشحن حتى أشعار آخر

Secondly: • All passengers arriving from the abovementioned countries are not allowed to enter
the country, either arriving directly or via
another country unless they have resided
outside these countries at least (14) days prior
arrival to the state of Kuwait.

- :ثانياب
• يمنع دخول اللالد جميع الركاب القادمين من الدول
المذكورة أعاله سوا كان القدوم ملاشرة أو عن طريق
) يوم14( دولة أخرى مالم يقيموا خارج الدول مدة
.على األقل قلل الوصول الى دولة الكويت

Thirdly: • Kuwaitis and their first-degree relatives
(husband – wife – children) are exempted from
the above.

- :ثالثاب
• يساااااتثنى من ذلااك الكويتيين وأقااارلهم من الاادرجااة
. ) األولى (زوج – زوجة – األلنا

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