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تّشـــكل مطـــارات اململكـــة والعاملـــني فيهـــا والطواقـــم الجوية الخـــط األول 
ملنظومـــة الطـــريان املـــدين، لـــذا ســـتخضع جميـــع املرافـــق املرتبطـــة بهـــذه 
املنظومـــة والقـــوى البرشيـــة العاملـــة فيهـــا لإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابـــري 

االحرتازيـــة املـــوىص بهـــا مـــن قبـــل الجهـــات الصحيـــة املختصـــة.

التوصيات واإلجراءات الوقائية العامة 
املتخذة يف مرافق املطارات والطائرات كافة

توفري املعقمات واألدلة اإلرشادية 
والعالمــات األرضــية يف جميع 

أرجاء املطارات

اقتصار دخول املواطنني املسافرين 
من الفئات املسموح لها

إلزام جميع العاملني يف املطارات 
والطواقم الجوية بالفحص الطيب 
وتعقيم اليدين ولبس الكمامة 

وأقنعة الحماية

الفحص بالكامريات الحرارية وإبراز 
تطبيق توكلنا عند الدخول للمطار

تعقيم املطارات بشكل مستمر 
ومواصلة تعقيم جميع الطائرات 

املستخدمة بعد كل رحلة

رضورة التأكد من املتطلبات 
الصحية املطبقة يف الوجهة 

املقصودة واالمتثال ألية تدابري 
احرتازية
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الفئات املسموح لها بالسفر
أوًال

ثــانـيــاً

ً ثــالـثــا

املواطنـون 
املحصنـون

املواطنون 
املتعافون

املواطنـون 
األقل من 

18 عام

املواطنـــون املحصنون الذيـــن تلقوا جرعْيت لقـــاح (كوفيد 19) 
كاملتـــْني، وكذلـــك الذيـــن تلقـــوا جرعة واحـــدة، رشيطة أن 
يكـــون قـــد مـــر (14) يوًمـــا عـــىل تطعيمهـــم بالجرعـــة األوىل 

بحســـب ما يظهـــر يف تطبيـــق (توكلنا).

املواطنـــون املتعافـــون من فريوس كورونا، رشيطـــة أن يكونوا 
قـــد أمضـــوا أقل مـــن (6) أشـــهر مـــن إصابتهـــم بالفريوس، 

وذلـــك بحســـب ما يظهـــر يف تطبيـــق (توكلنا).

املواطنـــون الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 18 عاًمـــا، رشيطة أن 
يقدمـــوا قبـــل الســـفر وثيقـــة تأمـــني معتمـــدة مـــن البنـــك 
الســـعودي، تغطـــي مخاطـــر (كوفيـــد 19) خـــارج  املركـــزي 
اململكـــة، وفًقـــا ملـــا تعلنـــه الجهـــات املعنيـــة مـــن تعليمات.
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اإلجراءات الوقائية
املتخذة يف مطارات اململكة عند املغادرة

قـبـل
السـفـــر

حالة 
املسافرين 

الصحية

يتوجب الحصول عىل التذكرة 
اإللكرتونية قبل التوجه للمطار.

التأكد من الحالة الصحية 
للمسافرين عند بوابات الدخول 

إىل صاالت املطارات.

يجب عىل املسافر الحضور قبل 
الرحلة بوقت كاف.

اقتصار الدخول للمطار عىل 
املسافرين فقط، ويستثىن من 

ذلك املرافقون لذوي اإلعاقة.

التعقيم

منع الذين تزيد 
درجة حرارتهم عن 

38 درجة مئوية 
من دخول املطار.

ينصح بتعقيم 
اليدين عند الدخول 

للصالة.

التأكد من الوضع 
الصحي للمسافر 
عن طريق تطبيق 

توكلنا.

توفري املعقمات 
يف جميع مرافق 

املطارات وعىل 
منت الطائرات.

قياس درجة حرارة 
املسافر يف املطار.

يستمر تعقيم عربات نقل 
األمتعة بعد كل استخدام 
من خالل مواقع التطهري 

الخاصة بها.
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مرافـق 
املــطـــــار

تشجيع استخدام طرق الدفع 
اإللكرتونية والحد من استخدام 

النقود الورقية.

السماح بالصالة يف املكان 
املخصص، مع االلتزام باتباع 
اإلجراءات االحرتازية الخاصة 

بربوتوكوالت املساجد.

بوابات 
السـفــــر

االلتزام بالتصعيد 
حسب مناطق 

املقاعد للطائرة من 
قبل مزود الخدمة.

التأكد من الحالة 
الصحية عند منصة 
إنهاء إجراءات السفر 

والصعود للطائرة.

تطبيق التباعد 
الجسدي بني 

املسافرين يف  أماكن 
االصطفاف كافة.

السماح بتقديم 
الوجبات واملبيعات 

الجوية خالل الرحلة.

مواصلة تطبيق 
اإلجراءات االحرتازية 

بعد كل رحلة. 

إغالق املصىل 
 يف الطائرة
إن وجد.

داخل 
التزام جميع املّالحني والرّكاب الطـائــرة

بارتداء الكمامات والقفازات 
طوال مدة سري الرحلة.

املحافظة عىل التباعد االجتماعي 
قدر اإلمكان، ووفق نسبة 

اإلشغال للطائرة.

تطبيق التباعد 
الجسدي يف أماكن 

االنتظار كافة بمسافة 
مرت ونصف.

السماح بالصالة 
يف املكان املخصص 

مع االلتزام باتباع 
اإلجراءات االحرتازية.

االلتزام بإغالق 
غرف التدخني.

مناطق 
االنتظــار
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اإلجراءات الوقائية
املتخذة يف مطارات اململكة عند القدوم

 النزول
من الطائرة

االلتزام بالنزول 
التدريجي من 

الطائرة.

االلتزام بارتداء 
الكمامة.

التأكد من إجراء 
فحص درجة 

الحرارة.

الدخول 
لـصـــاالت 

السـفــر

استالم 
األمـتــعــة

توفري أجهزة التعقيم عند أول 
نقطة دخول لصالة السفر.

تطبيق مسافات التباعد 
الجسدي يف منطقة االنتظار.

توفري مناطق للعزل الصحي 
للحاالت املشتبه بإصابتها.

الوقوف عىل امللصقات 
اإلرشادية اليت توضح أماكن 
وقوف كل مسافر يف مسار 

مغادرة الصالة.

تطهري عربات نقل األمتعة 
بعد كل استخدام.
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حالة االشتباه
اإلجراءات عند وجود

باإلصـابـة بفـايـروس كـوفـيــد

تخصيص بعض املقاعد كمنطقة 
حجر للتعامل مع حاالت 

الطوارئ املحتملة أثناء الرحلة.

عند الوصول يتم استالم أمتعة املسافر املريض 
 حسب اإلجراءات املتبعة، ونقل الحالة للمستشفى

(حسب اآللية املتبعة من قبل وزارة الصحة).

تعيني أحد أفراد الطاقم للتعامل 
مع املريض والحد من التحرك 

قدر اإلمكان.




