للنشر الفوري

بيان صحفي
اشتراطات السفر إلى قبرص بالنسبة للمسافرين المطعمين
مؤخرا بأن قبرص فتحت حدودها أمام األشخاص المسافرين
نيقوسيا ،قبرص 25 ،مايو  - 2021تم اإلعالن
ً
من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية (بما في ذلك النرويج
وأيسلندا) وأرمينيا والبحرين وبيالروسيا وكندا ومصر وجورجيا وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان وقطر
وروسيا والمملك ة العربية السعودية وصربيا وسويسرا وأوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية.
يعتمد اشتراطات السفر على نظام إشارات المرور لتصنيف الدول ،مع اختالف متطلبات الدخول وفقًا للفئة .فيما
يلي متطلبات الدخول عندما يسافر شخص ما إلى قبرص.
متطلبات الدخول
استكمال "تصريح الطيران إلى قبرص" قبل  24ساعة من المغادرة
اختبار  72 PCRساعة قبل المغادرة (المسافر يتحمل التكلفة)
اختبار  PCRعند الوصول إلى قبرص (المسافر يتحمل التكلفة)
حجر إلزامي عند الوصول
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التطعيم ليس شر ً
طا ضروريا ً للسفر ،ولكن بالنسبة لألشخاص المسافرين من أي من الفئات المذكورة أعاله ،سيتم
قبول شهادات التطعيم كعامل إضافي لتيسير السفر .تعتبر قبرص اللقاحات التالية مصرح بها للسفر :جانسن /
جونسون أند جونسون ،فاكسزيرفيا (أسنرازينيكا) ،فايزر-بيونتيك ،مودرنا ،سبوتنيك (جام-كوفيد-فاك)
وسينوفارم (بي بي إي بي بي كوفيد.)19-
لن يُطلب من المسافرين الذين يمكنهم إثبات أنهم تلقوا جميع الجرعات الالزمة من اللقاحات المصرح بها ،الخضوع
ألي اختبار عند زيارة قبرص ،بغض النظر عن تصنيف األلوان لدولة المغادرة .عالوة على ذلك ،لن يتم إلزام
هؤالء بحجر صحي ،حتى في حالة تثبت اتصالهم الوثيق بحالة كوفيد 19-إيجابية.
التدبير المذكور أعاله سوف يكون ساريا ً بدءاً من تاريخ تلقي اللقاح بشكل كامل ،باستثناء لقاح جانسن  /جونسون
أند جونسون ،حيث سيكون التدبير المتخذ بشأنه ساريا ً بعد أسبوعين من تناول اللقاح.
يجب على المسافرين زيارة موقع  https://cyprusflightpass.gov.cy/لمعرفة كيف يمكنهم توثيق التلقيح
وإصدار "تصريح الطيران إلى قبرص" (.)Cyprus Flight Pass
لمزيد من المعلومات يمكن للمسافرين أيضا ً زيارة الموقع التاليwww.visitcyprus.com :

شارع ليميسوس رقم  ،19ص.ب ،1390 ،24535 .ليفكوسيا ،قبرص،
هاتف ،+357 22691100 :فاكس،+357 22334696 :
www.visitcyprus.com

