دولة الكويت

STATE OF KUWAIT

اإلدارة العامة للطريان املدين

Directorate General of Civil Aviation

2021/03/23 :التاريخ

Date:23/03/2021
Circular No. )2021/22( تعميم رقم
All Airlines Operating at Kuwait International
Airport: -

إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت
- :الدولي

Subsequent to our circular (10/2021) dated
(17/02/2021),
circular (11/2021) dated
(20/02/2021)
and
(12/2021)
dated
(02/03/2021).

ً الحاقا
بتاريخ
)2021/10(
رقم
بالتعميم
) بتاريخ2021/11( ) والتعميم رقم2021/02/17(
) بتاريخ2021/12( ) والتعميم رقم2021/02/20(
.)2021/03/02(

Based on the directives of the competent
authorities in the State of Kuwait, please act to
the following: -

بناء على توجيهات السلللللللطات المدتلللللللة بدولة الكويت
:يرجى العمل على التالي

1. Exemption from applying the institutional
quarantine to those arriving to the country
and received State of Kuwait accredited
vaccines as per the following categories: a) Those who received two doses of vaccine
and passed more than two weeks since the
second dose.
b) Those who received one dose of vaccine
and passed more than five weeks since the
first dose.
c) Those who recovered from corona virus
infection and received one dose of vaccine
and passed more than two weeks.

Provided, home quarantine for seven days will
be applied on those categories mentioned
above, then (PCR) test must be performed on
the seventh from the arrival date.
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 يعفى من تطبيق الحجر المؤسلللسلللي القادمين-1
الى البالد ممن تلقوا اللقللا المعتمللد في دولللة
الكويللت لفللايروس كورونللا وحسللللللللل الفئللات
-:التالية
) من حلللللللل على جرعتين من اللقا وم للللللىa
.على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين
) من حلل على جرعة واحدة من اللقا وم ىb
.عليها أكثر من دمس أسابيع
) من تعللافى من االللللللللابللة بفللايروس كورونللاc
وحللللل على جرعة واحدة من اللقا وم لللى
.عليها أكثر من أسبوعين
على أن يطبق على الفئلللات الملللأكورة أعال
الحجر المنزلي لمدة سلللللللبعة أيام ومن ثم يتم
) في اليوم السلللللللابع منPCR( إجراء فحص
.تاريخ الولول
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2. Kuwaiti students and children of Kuwaiti
women who are studying abroad and those
of similar status, will be exempted from
institutional
quarantine
provided
submission of a certificate issued from the
Kuwait Cultural Office to prove the student
enrollment in one of abroad universities or
provide a proof of their continuity of their
enrollment in the universities, institutes, or
schools abroad.

 سللللللليتم اسلللللللتثنلللاء الطلبلللة الكويتيين وأبنلللاء.2
الكويتيللات من الللدارسلللللللين بللالدللار ومن في
حكمهم من الحجر المؤسلللسلللي في حالة تقديم
كتا للللادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت
يفيللد بلللن الطللاللل مقيللد في أحللد الجللامعللات
الدارجية أو تقديم ما يثبت تقييدهم بالجامعات
أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسلللللللة
.فيها

نائ المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General
For Kuwait International Airport Affairs
 لالح عبدهللا الفداغي/م
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