دولة الكويت

STATE OF KUWAIT

اإلدارة العامة للطريان املدين

Directorate General of Civil Aviation

Date:2021/04/23 : التاريخ
Circular No. )2021/25( تعميم رقم
All Airlines Operating at Kuwait International
Airport:Based on the instructions of the health
authorities in the State of Kuwait, and after the
evaluation of the global corona virus pandemic
status please adhere to the following: First: • Suspend all direct commercial flights arriving to
the State of Kuwait from the Republic of India.
Second: • All passengers arriving from the Republic of
India are not allowed to enter the country, either
arriving directly or via another country unless
they have resided outside the Republic of India
at least (14) days prior arrival to the state of
Kuwait.
Third: • Kuwaitis and their first-degree relatives
(husband – wife – children) and their domestic
workers are exempted.

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت
- :الدولي
 وبعد،بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت
:تقييم الوضع الوبائي العالمي لفايروس كورونا المستجد
-:يرجي االلتزام بالتالي
-:ًأوال
• إيقاف جميع رحالت الطيران التجارية المباشررررررررم القادمة الى
.دولة الكويت من جمهوريه الهند
-:ًثانيا
• يمنع دخول البالد جميع الركاب القادمين من جمهورية الهند
سواء كان القدوم مباشرم أو عن طريق دولة أخرى مالم
) يوم على األقل قبل14( يقيموا خارج جمهورية الهند مدم
.الوصول الى دولة الكويت
-:ًثالثا
• يسرررررتثنى من للو الكويتيين وأقاربهم من الدرجة األولى (زوج
.– زوجة – األبناء) وعمالتهم المنزلية التي برفقتهم

Fourth: • Operation of air freight flights will continue
form the republic of India

-:ًرابعا
• يستمر العمل برحالت الشحن الجوي القادمة من جمهورية
.الهند

Fifth: • This circular will be effective from Saturday
(24/04/2021) at (00:01) Kuwait Local time and
until further notice.

-:ًخامسا
)2021/04/24( • يطبق هلا التعميم من يوم السبت الموافق
) حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت00:01( في تمام الساعة
.وحتى أشعارا آخر

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

 صالح عبدهللا الفداغي/م
1

