
للطريان املديناإلدارة العامة   
الكويت دولة   

 :Date     16/05/2021                                                                                      2021/05/16التاريخ:

 
 
 

 
 

 
 

1 
 

Directorate General of Civil Aviation 

STATE OF KUWAIT 

 

 Circular No.( 26/2120رقم )تعميم 
   

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت 

 الدولي: -

 All Airlines Operating at Kuwait International 

Airport: - 

 الكويتفي دولة الصحية بناء على تعليمات السلطات 

 -العمل على التالي:  يرجي
 

ال يسمح بالسفر الى خارج دولة الكويت للمواطنين 

 –ومرافقيهم من أقرباااء الاادرجااة ا ولى )  وج 

أبناااء( والعمااالااة المن ليااة مااالم يكن قااد  – وجااة 

حصااااان من ا صاااااابة بفيرون كورونا عن طري  

ويساااااات نى من بدولة الكويت المعتمد تلقيه اللقاح 

للتطعيم وذلك  ذلك الفئات العمرية الغير خاضااااااعة

( 22/05/2021اعتبارا من يوم السابت المواف  )

مع  نمع اسااااااتمرار منع دخول البرد لغير الكويتيي

 -وهي كالتالي: التطعيمااللت ام بشروط 
 

من حصاااااال على جرعتين من اللقاح ومضااااااى  -1

 على الجرعة ال انية أك ر من أسبوعين.
 

على جرعة واحدة من اللقاح ومضى  من حصل -2

 عليها أك ر من خمن أسابيع.
 

من تعااافى من ااصااااااااابااة بفااايرون كورونااا  -3

وحصااال على جرعة واحدة من اللقاح ومضاااى 

 عليها أك ر من أسبوعين.

 Based on the instructions of the health 

authorities in the State of Kuwait, please 

adhere to the following: - 
 

it is not permitted to travel outside the State 

of Kuwait for citizens and their companions 

who are first-degree relatives (husband - wife 

- children) and domestic workers unless he 

has been protected from infection with the 

Coronavirus by receiving the approved 
vaccine in the State of Kuwait, with the 

exception of age groups not subject to 

vaccination  With effect from Saturday 

(22/05/2021), non-Kuwaitis will continue to be 

prevented from entering the country, With 

adherence to the conditions of vaccination, 

which are as following: - 
 

1- Those who received two doses of vaccine 

and passed more than two weeks since 

the second dose. 
 

2- Those who received one dose of vaccine 

and passed more than five weeks since 

the first dose. 
 

3- Those who recovered from corona virus 

infection and received one dose of 

vaccine and passed more than two weeks.  

 نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 
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