
وتايلندافورة ركاب من الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيران وماليزيا وسنغإجراءات التعامل مع الطائرات التي تحمل على متنها 

قبل وصول 
الطائرة

بعد وصول 
الطائرة

ة عند إغالق البوابة في جه
املغادرة يتم إرسال 

ة معلومات الركاب النهائي
من لغرفة العمليات باملطار

قبل شركة الطيران

ن يتم حصر الركاب القادمي
على الطائرة  من إحدى 

ل الدول املذكورة أعاله من قب
غرفة العمليات باملطار

يتم التأكد من وجود 
إقامة سارية املفعول 

لألجانب القادمين من)
( الدول املذكورة أعاله
وإخطار الجوازات في 

حال عدم وجود إقامة

ية يتم إرسال القائمة النهائ
للركاب القادمين من الدول 

املذكورة أعاله وتفاصيل
الطائرة لعيادة املطار 

كاب لالستعداد الستقبال الر 
حسب اإلجراءات لكل دولة 

يتم تزويد طاقم الطائرة
من بأسماء الركاب القادمين

إحدى الدول املذكورة
يتم إخطار الجوازات •

د بأسماء الركاب للتأك
من عدم دخولهم دون 

االنتهاء من اإلجراءات
الطبية

ينادي طاقم الطائرة على 
أسماء الركاب القادمين من 

إحدى الدول املذكورة 
رةويدعوهم للجلوس في الطائ

يتم إنزال بقية الركاب•
القادمين من غير )

الجهات املذكورة والذين
(  لديهم رحالت تحويل

والتعامل معهم حسب 
اإلجراءات املعتادة

ين يتم إنزال الركاب القادم
من الجهات املذكورة و 

أخذهم في باص خاص إلى
املنطقة املخصصة 

الستكمال ( أ 12البوابة )
اإلجراءات الطبية حسب

اإلجراءات لكل دولة

بعد االنتهاء من اإلجراءات
الطبية يتم إنهاء إجراءات
في الوصول واستالم األمتعة

املنطقة املخصصة



ايلنداملسافرين القادمين للبحرين من الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيران وماليزيا وسنغافورة وت

ياتإذا كان املسافر من كبار الشخصإذا كان املسافر أجنبي وغير مقيم

يمنع من الدخول للبحرين

، إذا كان املسافر بحريني أم خليجي أم مقيم
قدومفسيخضع لإلجراءات التالية حسب دولة ال افقة خاصة من شؤون  دخوله يخضع ملو

الجنسية والجوازات واإلقامة

استمارة التقييم ملئ . 1
الصحي الذاتي

ينقل الى. 2
في  مركز الحجر الصحي

عبدهللا بن خالد للحجر 
الصحي

نت تؤخذ عينات في املركز، اذاكا
انسلبية يبقى في نفس املك

هونغ كونغ الصين

إذا كانت إيجابية ينقل إلى 

ليس لديه 
أعراض 

لديه أعراض
ارتفاع درجة الحرارة•
سعال•
النفسضيق في •

العزل ينقل الى 
في مركز إبراهيم 

خليل كانو
، تؤخذ عينات في املركز
ي اذاكانت سلبية يبقى ف

إذا كانت . نفس املكان
إيجابية يأخذ إلى قسم 

الحاالت املؤكدة

إذا كانت إيجابية ينقل إلى 

ايران

العزل ينقل الى 
في مركز إبراهيم 

خليل كانو
، تؤخذ عينات في املركز
ي اذاكانت سلبية يبقى ف

إذا كانت . نفس املكان
إيجابية يأخذ إلى قسم 

الحاالت املؤكدة

حي ملئ استمارة التقييم الص1.
الذاتي

ي تؤخذ له عينات في املطار ف2.
املخصصةاملنطقة 

ة يظل في املنطقة املخصص3.
لحين الحصول على نتائج 

الفحص
:يةإذا كانت نتيجة الفحص سلب

يوم 14يعطى إجازة مرضية 1.

ييعطى نصائح العزل املنزل2.

يواصل العزل في املنزل 3.

يوم من قبل الصحة 14يتابع 4.
العامة 

ليس لديه 
أعراض 

لديه أعراض
ارتفاع درجة الحرارة•
سعال•
النفسضيق في •

ليس لديه 
أعراض 

لديه أعراض
ارتفاع درجة الحرارة•
سعال•
النفسضيق في •

العزل ينقل الى 
في مركز إبراهيم 

خليل كانو
، تؤخذ عينات في املركز
ي اذاكانت سلبية يبقى ف

إذا كانت . نفس املكان
إيجابية يأخذ إلى قسم 

الحاالت املؤكدة

إذا كانت إيجابية 

ويؤخذ إلىيتم االستدعاء

حي ملئ استمارة التقييم الص1.
الذاتي

في تؤخذ له عينات في املطار2.
املنطقة املخصصة

14يعطى إجازة مرضية ملدة 3.
يوم 

ييعطى نصائح العزل املنزل4.

يواصل العزل في املنزل 5.

يوم من قبل الصحة 14يتابع 6.
العامة 

سنغافورةكوريا الجنوبية

ليس لديه 
أعراض 

لديه أعراض
ارتفاع درجة الحرارة•
سعال•
النفسضيق في •

العزل ينقل الى 
في مركز إبراهيم 

خليل كانو
، تؤخذ عينات في املركز
ي اذاكانت سلبية يبقى ف

إذا كانت . نفس املكان
إيجابية يأخذ إلى قسم 

الحاالت املؤكدة

ملئ استمارة التقييم 1.
الصحي الذاتي

إجازة مرضية ملدةيعطى 2.
يوم 14

نزلييعطى نصائح العزل امل3.

ل يواصل العزل في املنز 4.

يوم من قبل 14يتابع 5.
الصحة العامة 

ماليزيا تايلند


