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 بيان صحفي 

 اشتراطات السفر إلى قبرص بالنسبة للمسافرين المطعمين  – بيان صحفي 

أن قبرص فتحت حدودها أمام األشخاص المسافرين من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  بمؤخًرا  م اإلعالن  ت

والدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية )بما في ذلك النرويج وأيسلندا( وأرمينيا والبحرين وبيالروسيا  

ة العربية السعودية وصربيا  لبنان وقطر وروسيا والمملكووكندا ومصر وجورجيا وإسرائيل واألردن والكويت  

اشتراطات  . يعتمد  األمريكية  وسويسرا وأوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة 

لت المرور  متطلبات  ص السفر على نظام إشارات  يلي  فيما  للفئة.  وفقًا  الدخول  متطلبات  الدول، مع اختالف  نيف 

 .لى قبرصالدخول عندما يسافر شخص ما إ

 أحمر برتقالي  أخضر  متطلبات الدخول

 نعم نعم نعم ساعة من المغادرة  24استكمال "تصريح الطيران إلى قبرص" قبل 

 نعم نعم ال ساعة قبل المغادرة )المسافر يتحمل التكلفة(  PCR 72 اختبار

 نعم ال ال عند الوصول إلى قبرص )المسافر يتحمل التكلفة( PCR اختبار

 ال ال ال إلزامي عند الوصول حجر 

 

السفر  اشتراطات  من تحديث    اهاآلن في وضع يمكن  ت أصبحقبرص  اال أن  للسفر،  ضرورياً  التطعيم ليس شرًطا  

أيًضا. بالنسبة لألشخاص المسافرين من البلدان المذكورة  المطعمين  ، وتقديم إرشادات سفر للمسافرين  ابه  ةالخاص

. تعتبر قبرص أن  2021مايو    10، اعتباًرا من  كعامل إضافي لتيسير السفرأعاله، سيتم قبول شهادات التطعيم  

الخامس    لقاح لقاحات  كافة  وسبوتنيك  هي  األوروبية  األدوية  وكالة  قبل  من  عليها  الموافقة  تمت  التي  اللقاحات 

 .بها للسفر مصرح 

ها،  المصرح بأي من اللقاحات لن يُطلب من المسافرين الذين يمكنهم إثبات أنهم تلقوا جميع الجرعات الالزمة من  

المغادرة. عالوة على ذلك، لن  األلوان لدولة  زيارة قبرص، بغض النظر عن تصنيف  عند  الخضوع ألي اختبار  

التدبير المذكور سيكون  .  إيجابية  19-كوفيداتصالهم الوثيق بحالة  تثبت  حجر صحي، حتى في حالة  بهؤالء  إلزام  يتم  

 .  بشكل كاملاللقاح  تلقي من تاريخ بدءا    ا  ساريأعاله 

"تصريح الطيران إلى قبرص"  على منصة  قبل السفر  (  باللغة اإلنجليزيةيجب تحميل نسخة من شهادة التطعيم )

(Cyprus Flight Pass  كما ،)  يقع حصراً  التطعيم. التحقق من صحة الشهادة  المتعلقة بتفاصيل  اليجب تقديم بعض

في    يشخصالً بشكل  المسافر مسؤويكون  .  على عاتق الجهة المقدمة لخدمات مراقبة الحدود عند دولة المغادرة 

 .قبرص  يخضع لعقوبات عند وصوله إلىسوف وفي مثل هذه الحالة  ،تقديم معلومات غير صحيحةحال 

رحلة قادمة مسافر في  اختبار عشوائي ألي  أي  تجدر اإلشارة إلى أن جمهورية قبرص تحتفظ بالحق في إجراء  

البالد  وسيشمل  إلى  المسافرين  هذا  ،  يجب  إضافة  .  المطعمينأيًضا  ذلك،  بعلى  السفر  جميع  التقييد  اشتراطات 

 .المطعمونواتباعها من قبل الجميع، بما في ذلك المسافرون 


