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املصطلحات املعرفة
الحجر الصحي المؤسسي

هو إجراء استضافة القادمين من خارج اململكة في مقرات محددة لحجرهم
صحياً على نفقتهم الخاصة.

مقر الحجر الصحي المؤسسي

هو مرفق اإليواء السياحي املرخص من قبل وزارة السياحة ،واملؤهل للحجر
الصحي.

الناقل الجوي

ي الوطنية أو األجنبية أو الطيران الخاص.
شركات النقل الجو ً
• للمواطن واملقيم:
كل من تظهر حالته (محصن) في تطبيق (توكلنا) ،من أكمل الجرعات لقاح فيروس كورونا
أو من أمض ى ( 14يوما) بعد تلقيه الجرعة األولى أو املتعافي ملدة ال تزيد عن ( 6أشهر).

حمصن
الوفود الرمسية
3

• لغير املواطن واملقيم:
من أكمل ( 14يوما) منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات املعتمدة
باململكة) ،مع تقديم ما يثبت ذلك وفق املتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.
كلًمنًيحملًتأشيراتًزيارةًحكوميةً.

4

احكام عامة
01

يطبـق الحجـر الصحـي املؤسسـي علـى جميـع القادميـن مـن خـارج اململكـة علـى نفقـة
املسـافر بـدءً مـن سـاعة الوصـولً إلـى مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي املخصـص لهـم.

02

تســتثنى الفئــات االتيــة مــن الحجــر الصحــي املؤسســي واإلج ـراءات املتعلقــة بــه فــي هــذه
الوثيقــة علــى أن تطبــق عليهــم االج ـراءات االحترازيــة التــي تعتمدهــا وزارة الصحــة:
•

•

•

•
•

5

املواطنـو ًن واملواطنـات ،وزوجـة املواطـن ووالدته ،وزوج املواطنـة ووالدتهاً ،وأبنـاء
وبنـات املواطنـة ،والعمالة املنزلية املرافقة ألي من الفئات املذكورة في هذه الفقرة
(علـى أن يطبـق علـى غيـر املحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي املنزلـي ملـدة  7أيـام ،وأن
يتـم إجـراء فحـص ( )PCRلهـم فـي نهاية مدة الحجـر ابتـداءً مـن اليـوم السـادس مـع
تطبيـق االجـراءات االحترازيـة التـي تحددهـا وزارة الصحـة ).
العمالة املنزلية الغير محصنة املرافقة ملقيم محصن (علـى أن يطبـق علـى غيـر
املحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي املنزلـي ملـدة  7أيـام ،وأن يتـم إجـراء فحـص ()PCR
لهـم فـي نهاية مدة الحجـر ابتـداءً مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق االجـراءات االحترازيـة
التـي تحددهـا وزارة الصحـة ).
املحصنين من املواطنين واملقيمين (ومرافقيهم من دونً سن الثامنة عشر،
وزوجات املقيمين ،وأبناء املقيمين الغير مرافقين لذويهم ممن هم دو ًن سن الـ(،)18
علـى أن يطبـق علـى غيـر املحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي املنزلـي ملـدة  7أيـام ،وأن يتـم
إجـراء فحـص ( )PCRلهـم فـي نهاية مدة الحجـر ابتـداءً مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق
االجـراءات االحترازيـة التـي تحددهـا وزارة الصحـة).
الوفود الرسمية.
مــن يحملــو ًن تأشــيرة دبلوماســية والدبلوماســيو ًن وعوائلهــم املقيميــن والعمالة
املنزلية على ان تتم تطبيق اجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده
وزارة الصحة.

•
•
•

طواقم املالحة الجوية.
من له عالقة بسالسل اإلمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.
املمارسين الصحيين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية ,وعائالتهم ومرافقيهم دونً سن
الـ( )18يطبـق علـى غيـر املحصنيـن منهم الحجر املنزلي ملدة ( )7أيام مع إجراء فحصين ()PCR
خالل ( )24ساعة من وقت الدخو ًل وفي اليوم السابع .
تكــونً مــدة الحجــر الصحــي املؤسســي لجميــع القادميــن مــن خــارج اململكــة باســتثناء
الفئـات املذكـورة اعاله ملـدة  7أيـام من الدولً املسموح لها بطريقـة الحجـر الصحـي
املؤسسـي يتـم احتسـابها مـن سـاعة الوصـولً إلـى مقـر الحجـر املؤسسـي.

03
04

05
06

وفـق النمـوذج الـذي تعـده هيئة الصحة العامة يتـم أخـذ عينـة لعمـل فحـص ( )PCRفـي
اليـوم السـابع وتنتهـي مـدة الحجـر ملـن تظهـر نتيجة فحصـه سـلبية مـع عـدم ظهـورً
أعـراض عليـه وقت صـدورً النتيجـة ابتـداءً مـن اليـوم الثامـن.
يســتثنى مــن عمــل فحصيــن ( )PCRالقادميــن مــن خــارج اململكــة جميــع مــن هــم دونً
سن الثامنـة.

قيام الناقالت باإلعالن عبر مواقعها بأن حكومـة اململكـة العربيـة السـعودية تشـترط
الحجـر الصحـي املؤسسـي علـى الراغـب بالقـدوم إليهـا والحصـولً علـى تأميـن صحي
لتغطيــة مخاطــر فيــروس كورونــا ،ومــن يخالــف ذلــك يعاقــب وفقــا لجدولً العقوبـات
املرفـق فـي هـذه الوثيقـة ومـا يسـتجد بخصـوص العقوبـات علـى املخالـف ًويعلــن عــن
ذلــك عبــر وســائل االعــالم.

احكام عامة

6

07

يكونً الحجر الصحي املؤسس ي في مدينة الوصولً للقادمين.

08

وجـود تأميـن طبـي يغطـي االصابـة بفيـروس كورونـا املسـتجد لـكل مـن يدخـل اململكـة – مــن
غيــر املواطنيــن ،واملقيميــن ،ومواطنــي دولً مجلــس التعــاونً – بحيــث يغطــي هـذا التأميـن
تكاليـف العالج فـي العيـادات الخارجيـة والطـوارئً واملستشـفيات ،وعنـد عـدم الحاجـة إلـى
التنويـم فـي املستشـفى يكـونً التأميـن الطبـي شامالً تغطيـة الحجـر الصحـي املؤسسـي
لفتـرة تصـل إلـى  14يومـاً.

09

يكونً حجز مقرات الحجر الصحي املؤسس ي عبر الناقل الجويً.

10

تقوم الناقالت بالتعاقد مع مرافق الحجر الصحي املؤسس ي املعتمدة من ًوزارة
السياحة واملذكورة في الرابط املشار اليه في تعميم الهيئة.

11

يشترط ان يحمل املسافر جواز سفر ساريً املدة (بما في ذلك مواطني دولً مجلس
التعاونً لدولً الخليج).

12

يتم التحقق من حالة املسافر الصحية (محصن أم غير محصن) كاالتي:
تتولى الناقالت الجوية (في مطار املغادرة) مهمة التحقق من الحالة الصحية للمسافر
وفق االثباتات التي يقدمها املسافر ومدى استيفائها للمتطلبات واالشتراطات املعتمدة
من وزارة الصحة وذلك قبل اصدار بطاقة الصعود وعند الوصو ًل الى اململكة ستقوم
وزارة الصحة بأجراء عملية تحقق للحالة الصحية.

13

يتم التعامــل مــع مــن تظهــر نتيجتــه لفحــص ( )PCRإيجابيــة حســب حالتــه الصحيــة
وفــق اآلتي:
• اســتمـ ـرار الع ـ ــزلً فــي مق ـرات الحجــر الص ـ ـحــي املؤسســي ملــدة ( )14-10يومــا
حســب ح ــالــة التعافــي مل ــن ال يســتدعي وضعــه الصحــي التنويــم فــي املستشــفى.
• تتــم إحالــة املصــاب إلــى املستشــفى إذا اســتدعى الوضــع الصحــي لذلــك علــى أن
يكـونً تقديم العالج لـه حسـب األهلية (علـى نفقـة الدولـة للمقيمين وم ًواطنــي
مجلــس التعــاونً وعلــى نفقــة تغطيــة التأميــن للقادميــن بتأشــيرة زيــارة).

14

يعـاد كل مـن ال يسـتوفي الشروط الوارد في هذـ الوثيقة ،ويتحمـل الناقـل الجـويً
التكاليف املترتبـة علـى ذلـك.
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إجراءات الحجر المؤسسي  /المنزلي للقادمين من الدول المعلق القدوم منها:
معًاستمرارًتعليقًالقدومًمنًالدولًاملعلقًالقدومًمنهاً ً،والتأكيدًعلىًالسماحًللفئاتًاملستثناةًبالقدومً ًوهمً(املواطنينً
والدبلوماسيينًواملمارسينًالصحيينًوعائالتهم) .معًااللتزامًباإلجراءاتًالتالية:

1

املواطنين غير املحصنين:

4

ًأ .ال يطلب منهم فحص()PCRقبل القدوم.
ب .يجب عليهم االلتزام بالحجر املنزلي ملدة ( )7أيام مع إجراء فحص
ً
(  )PCRفي اليوم السادس.

2

ًأ .يطلب منهم فحص ()PCRخالل مدة ال تتجاوزً ( )72ساعة قبل املغادرة إلى
اململكة.
ب .القطاعات الحكومية :يجب عليهم االلتزام بالحجر املنزلي ملدة ( )7أيام مع
إجراء فحصين ( )PCRخالل ( )24ساعة وفي اليوم السابع.
ج .القطاع الخاص :يجب عليهم االلتزام بالحجر املؤسس ي ملدة ( )7أيام مع
ً
إجراء فحصين ( (PCRخالل ( )24ساعة وفي اليوم السابع.

املحصنين من املواطنين:
ال ينطبق عليهم أي إجراءات .

3

املحصنين من غير املواطنين:
ًأ.يطلب منهم فحص ( )PCRخالل مدة ال تتجاوزً ( )72ساعة قبل
املغادرة إلى اململكة.
ب .ال يطبق عليهم الحجر أو الفحص بعد القدوم
ً

8

املمارسين الصحيين وعائالتهم غير املحصنين
ومر افقيهم دون سن الـ(: )18

5

الدبلوماسيين وعائالتهم غير املحصنين:
ًأ .يطلب منهم فحص ( )PCRخالل مدة ال تتجاو ًز ( )72ساعة قبل املغادرة إلى
اململكة.
ب.يجب عليهم االلتزام بالحجر املنزلي ملدة ( )7أيام مع إجراء فحص ( )PCRفي
ً
اليوم السادس

قائمة الجهات الصحية الحكومية التي لديها حجر في مقراتها وال يتطلب إلزام منسوبيها ومرافقيهم
دون سن الـ( )18بالحجر المؤسسي:
 07رئاسة االستخبارات العامة.
 01وزارة الصحة.

 02الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

08

رئاسة أمن الدولة.

 03وزارة التعليم.

09

العيادات امللكية.

 04املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركزاألبحاث.

10

الهيئة امللكية للجبيل وينبع

 05الخدمات الطبية للقوات املسلحة.

11

أرامكو السعودية.

 06الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

 12وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
 13وزارة الرياضة

9

10

ادوارومسؤوليات الناقل الجوي
01
02

03
04

11

التأكد من عدم تصعيد املسافرين اال بعد التحقق من حملهم شهادات فحص فايروس
كورونا ( )PCRذات نتيجة سلبية ماعدا املسافرين دونً سن الثامنة.
التعاق ــدًم ــعًمراف ــقًالحج ــرًالصح ــيًاملؤسس ــيًاملعتمـدةًمـنًوزارةًالسـياحةًحسـبًالقائمــةً
املتاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةًف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيًال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابطًالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي:
(https://cdn.mt.gov.sa/public/licensedAccommodations/in
ً،) dex.htmlوعلىًالناقالتًالجويةًابالعًالهيئةًالعامـةًللطيـرانًاملـدفيًفـيًحـالًتعاقـدهاً
مــعًأيًمرفــقًإيــواءًســياحيًأخــرًلغــرضًالحجــرًالصــحيًاملؤسس ـ يً،وذلــكًمــنًأجــلًتشــديدً
الرقابةًوالتفتيشً.
يقوم الناقل بالتنسيق مع دار االيواء بالتعاقد مع شركة طبية معتمدة من وزارة الصحة
للقيام بإجراء فحصين ( )PCRللمسافرين عند الوصولً الى الحجر املؤسس ي في اليوم
األولً (خالل  24ساعة من وقت الوصولً) وكذلك في اليوم السابع للتأكد من عدم وجود
أي اعراض قبل مغادرتهم دار االيواء.

االتفاق مــع مرافــق الحجــر الصحــي املؤسســي حــولً نقــل املســافرين إلــى مقراتهــم
أو التعاقــد مــع شــركات النقــل (في حال رغب املسافر بتوفير وسيلة نقل).

05

بيـع باقـات الحجـر الصحـي املؤسسـي التـي تتضمـن تكاليـف رحلـة الطيـران والنقـل (اختياريً)
مـن املطـار إلـى مقـر الحجـر والسـكن باإلضافة إلـى إجـراء الفحـص فـي حـال كان املسـافر يبلـغ
مـن العمـر  8سـنوات أو أكثـر.

06

االعالن فــي الرحالت عــن تفاصيــل اإلجراءات االحترازية والبروتوكــوالت املطبقــة ملنــع
تفشــي فيــروس كورونــا باململكــة وأهميــة االلتزام بهــا ،وسياســة اســتخدام تطبيــق
توكلنــا.

07

التأكــد مــن توفيــر باقــات تناســب جميــع ش ـرائح املســافرين.

08

إبالغ مقــر الحجــر الصحــي املؤسســي بوصــو ًل الرحلــة.

12

إجراءات ما قبل السفر
01

يقـدم املسـافر غيـر السـعودي بعمـر  8سـنوات فأكثـر شـهادة فحـص ( )PCRبنتيجـة سـلبية
تثبـت عــدم اصابتــه بفيــروس كورونــا املســتجد ،وال تتجــاوزً مــدة الشــهادة املقدمــة  72ســاعة مــن
وقـت أخـذ العينـة قبـل وقـت املغـادرة ،ويعـاد كل مـن ال يسـتوفي فـي هـذا الشـرط ويتحمـل الناقـل
الجـويً التكاليـف املترتبـة علـى ذلـك.

02

يوفـر الناقـل الجـويً خيـارات متنوعـة مـن أنـواع وفئـات مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي لتتناسـب
مـع جميـع طبقـات وشـرائح القادميـن مـن خـارج اململكـة ليتم االختيار منهـا.

03

على الراغـب بالسـفر إلـى اململكـة شـراء إحـدى باقـات الحجـر الصحـي املؤسسـي التـي يقـوم
بعرضهـا الناقـل الجـويً واملشـتملة علـى اآلتي:
• تكلفة تذكرة السفر.
• تكاليف النقل من املطار إلى مقر الحجر الصحي املؤسس ي( .اختياريً)
• تكاليف السكن في مقر الحجر الصحي املؤسس ي.
• تكاليف إجراء فحصين ( )PCRلفيروس كورونا ملن هم بعمر  8سنوات فأكثر.

04

13

يقــوم الناقــل الجــويً بوضــع اعالن واضــح عــن تفاصيــل االجراءات االحترازية
والبروتوكــوالت املطبقة ملنع تفشـي فيروس كورونا باململكة وأهمية االلتزام بها ،واعالن
سياسـية اسـتخدام تطبيـق توكلنـا وتأكيـد اطالعه عليهـا.

05

على الناقالت الجوية بتنبيه املسافرين باإلعالن التالي :إن اململكة العربية السعودية
تطلب من جميع املسافرين القادمين إبراز شهادة تثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا
(كوفيد )19 -بأحد اللقاحات التالية:
• جرعتين من لقاح فايزرً-بايونتك
• جرعتين من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا
• جرعتين من لقاح موديرنا
• جرعة واحدة من لقاح جوفسونً
ويشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلد
املسافرين القادمين ،وأال تقل املدة بين تلقي الجرعة األخيرة (الجرعة الثانية من لقاح
ذو جرعتين أو الجرعة األولى من لقاح ذو جرعة واحدة) واملغادرة إلى اململكة عن 14
يوما ،وقد يتم تدقيق شهادات اللقاح في منافذ الدخو ًل إلى اململكة ،كما يطلب من
جميع املسافرين القادمين حمل شهادات اللقاح بصحبتهم في جميع األوقات أثناء
تواجدهم في اململكة (أو إثبات الحالة الصحية بواسطة التطبيقات والبرامج املعتمدة
باململكة) .إن عدم االلتزام بهذا االشتراطات يجعل املسافر عرضة لتباعات قانونية
باإلضافة إلى املنع من الدخولً إلى اململكة.

06

يجب على الناقالت الجويــة إضافة تكفلة الحجـر الصح ــي املؤسس ــي عل ــى تكاليف حجــز
تذاكــر رحلــة الطي ـران لغير املحصنين الذين ال تنطبق عليهم االستثناءات املنصوص
عليها في هذه الوثيقة.

إج ـ ــراءات الوص ــول
للمط ـ ــار
14

إجراءات الوصول للمطار

01

03

15

على الناقالت الجوية التأكيد على موظفيها العاملين في
املطارات بضرورة التزام جميع القادمين بتطبيق االحترازات
والبروتكوالت الصحية املطبقة في املطارات ومرافقها.

تخصيص مسارات مختلفة للمحصنين وغير املحصنين
والدبلوماسيين.

02

04

استقبال املسافرين وتوجيههم للمسارات املحددة في
الجوازات.

في حال اختيار املسافر ألحد باقات الحجر الصحي
املؤسس ي املتضمنة قيام الناقل الجويً بتوفير النقل من
املطار الي مقر الحجر الصحي املؤسس ي ،يقوم الناقل
الجويً بإرشاد املسافر (مع أمتعته) الى املسارات املحددة
للنقل املحجوزً مسبقاً بعد نقطة الجمارك.
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اجـ ـ ـ ــراءات النق ـ ـ ــل

17

01

ي بالتنسـيق مـع مرافـق الحجـر الصحـي املؤسسـي (في حال طلب املسافر)
على الناقـل الجـو ً
بتأميــن املواصالت مــن املطــار إلــى مقــر اإليواء ويكـونً ذلـك وفقـا االشتراطات االحترازات
املحـددة مـن قبـل هيئة الصحة العامة.

02

ي إخطـار مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي بوصـو ًل الرحلـة ،ويجـب
يجـب علـى الناقـل الجـو ً
علـى مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي الـذي لديـه حجـوزات ابالغ العمليـات باألمن العـام
بالحاالت التـي لـم تصـل إلـى مقـر الحجـر الصحـي املؤسسـي بعد مرور أربع ساعات مـن
موعـد الوصـول ،ومـن يخالـف ذلـك يعاقـب وفقـا لجـدولً العقوبـات املرفـق فـي هـذه
الوثيقـة.

التسكين في مقرات الحجر
الصحي املؤسس ي
18

التسكين في مقرات الحجرالصحي املؤسس ي

19

01

التأكد من تحميل وتشغيل تطبيق توكلنا وتسجيل الدخولً في كود التجمع خالل 24
ساعة من الدخولً الى الغرفة.

02

الحاالت التالية:
ً
يكونً تسكين القادمين بشكل فردي داخل الوحدة السكنية باستثناء
• القادمين الي اململكة من عائلة واحدة (أقارب من الدرجة األولى).
• من يقدم الرعاية الصحية لشخص يتطلب ذلك من ذويً االحتياجات الخاصة او
كبار السن.

20

العقوبـ ـ ـ ــات
الفئات

العقوبات املقررة
مخالفاتًتعليماتًالعزلًأوًالحجرًالصحي

األشخاص ذوي الصفة الطبيعية
( يشمل ذلك املسافرين القادمين من
خارج اململكة)

21

مخالفات غيرالسعودي

يعاقب من يخالف تعليمات العزل او الحجر الصحي بغرامة ال تزيد عن
إذا كان املخالف غير سعودي فيتم أبعاده عن اململكة
()200.000ريال أو السجن ملدة ال تزيد عن سنتين ،او بهما معا ،و في حال تكرار
و منع دخوله نهائيا اليها بعد تنفيذ العقوبة املوقعة في
املخالفة تضاعف العقوبة املوقعة في املرة السابقة
حقة )
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DEFINITIONS
INSTITUTIONAL QUARANTINE

The procedures for hosting travellers arriving from abroad in specific
facilities to be quarantined at their own expense.

INSTITUTIONAL
QUARANTINE FACILITIES

The qualified tourist accommodation facilities for quarantine licensed by
the Ministry of Tourism.

AIR CARRIERS

IMMUNE

OFFICIAL DELEGATIONS

The national, foreign and private airlines.

• For citizens or residents:
whose status shows (immune) in (Tawaklna) application by completing their
vaccinations against (COVID_19), those who have passed (14) days after their
first dose, or those who have recovered from (COVID_19) in a period not
exceeding (6) months.
• For non-residents and first-time visitors:
Who have completed (14) days since receiving all doses of the vaccination (by
an authorized vaccine by the Kingdom of Saudi Arabia), while providing a
certificate or proof in accordance with the requirements set by the Ministry of
Health.
Those who have government visit visas

24
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GENERAL PROVISIONS

01

All international travellers arriving in Saudi Arabia must complete
their institutional quarantine at their own expense starting from
the time of arrival at the institutional quarantine facilities.

02

Passengers under the following categories are exempted from the
institutional quarantine and its procedures mentioned in this
document, provided that the precautionary measures of MOH are
applied:
• Saudi citizens, citizen spouses and their mothers , citizen’s
children and domestic workers accompanying any of
individuals mentioned in these categories. (Non-immune
travellers, in this category, shall comply with home quarantine
for a period of 7 days, and take a PCR test on the 6th day of
quarantine).
• Non-immune domestic workers accompanying an immune
resident. (Non-immune travellers, in this category, shall
comply with home quarantine for a period of 7 days, and take
a PCR test on the 6th day of quarantine).
• Immune travellers of (citizens and residents and their
companions, resident's wives and resident’s children those
who are under the age of (18), who are not accompanied by
their families. Non-immune travelers, shall comply with home
quarantine for a period of 7 days, and take a PCR test on the
6th day of quarantine).
• Those holding a diplomatic visa, diplomats and their residing
families, and their domestic workers on the basis that they
adhere to the quarantine procedures by staying in their homes
in accordance to the MOH approved regulations.
• Official delegations
• Cabin Crews.

•
•

Those involved in health supply chains, according to MOH.
Health practitioners working in Government sectors, their
families and companions those who are under the age of (18)
(Must comply with home quarantine for (7) days with (2) PCR
tests, one within (24) hours and another on the 7th day).

03

The duration of the institutional quarantine for all travellers
arriving in Saudi Arabia, with the exception of the categories
mentioned above, is for a period of 7-days for all permitted
countries by the institutional quarantine method and will be
effective from the time of arrival to the institutional quarantine.

04

In accordance with the form prepared by the Public Health
Authority, Passengers must take a PCR test on the 7th day of
arrival. If the result is negative, they are permitted to leave
quarantine on the 8th day.

05

Children under the age of eight are exempted from taking both
PCR tests.

06

All air carriers must announce on their websites that the
government of Saudi Arabia requires institutional quarantine for
those who plan to visit the country and must, also, obtain
medical insurance to cover their treatment of (COVID-19).
Violators of this clause shall be punished in accordance with the
attached penalties in this document, and it will be announced
through the media.
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GENERAL PROVISIONS

07

Institutional quarantine shall be in the city of arrival.

08

Travellers who intend on visiting Saudi Arabia should have medical
insurance that covers (COVID-19) treatment. (This excludes
citizens, residents, and GCC citizens). The insurance should cover
the costs of treatment in outpatient clinics, emergencies, and
hospitals; including institutional quarantine for a period of up to
14 days.

09

The reservation of the institutional quarantine shall be through the
air carriers.

10

All air carriers should contract institutional quarantine
establishments that are approved by the Ministry of Tourism,
which is mentioned in GACA's circular.

11

12

The status of the immune and non-immune travellers shall be
verified as follows:
• Air carriers (at the departure airport) are responsible for
verifying the passengers’ health status in accordance with
the passenger's documentation and the extent to which they
meet the requirements and conditions mandated by the
Ministry of Health before issuing the boarding pass. Upon
arrival to the Kingdom, the Ministry of Health will conduct a
health check.

13

All passengers who test positive for (COVID-19) will undergo
treatment, as follows.
• Isolation in the institutional quarantine for a period of (1014) days, depending on the state of recovery for those
whose health status does not require hospitalization.
• Those who require treatment shall be referred to a
hospital if necessary, (at the expense of the state for
citizens, residents, and GCC citizens, and at the expense of
an insurance company for those arriving on a visitor visa).

14

Passengers who do not meet the requirements shall be
returned and the air carrier shall bear the costs

All passengers must carry a valid passport (including GCC citizens)
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Institutional / Home quarantine procedures for travellers coming from restricted countries
With the continuation of the suspension of arrival from the restricted countries, and and emphasize
allowing exempt groups transport from restricted countries to the Kingdom, which the following
procedures shall apply:

1 Non- Immune Saudi citizens:

4

Non-Immune Diplomats and their families:

5

Non-Immune Health practitioners and
their families:

a)(PCR) is not required before traveling.
b)Must comply with Home quarantine for (7)
days and (PCR) test on the 6th day.

2

Immune Saudi citizens:
No procedure is applied

3

Immune Non-citizens:
a) Must provide (PCR) test that not exceed
(72) hours before boarding.
b) No quarantine is required nor (PCR) after
arrival.

a) Must provide (PCR) test that not exceed (72)
hours before boarding.
b) Must comply with Home quarantine for (7) days
and (PCR) test on the 6th day.

a) Must provide (PCR) test that not exceed (72) hours before
boarding.
b) Working in Government sectors (Must comply with Home
quarantine for (7) days with (2) PCR tests, one within (24)
hours and another on the 7th day).
c) Working in Private sectors (Must comply with Institutional
quarantine for (7) days with PCR tests, one within (24) hours
and another on the 7th day).
29

List of government entities that have quarantine in their headquarters and
institutional quarantine is not required for their employees:
01 Ministry of Health

07 General Intelligence Presidency

02 Ministry of National Guard - Health Affairs

08 Presidency of State Security

03 Ministry of Education

09 Royal Clinic

04 Armed Forces Medical Services

10 Saudi Aramco

05 MOI Medical Services

11 Royal Commission for Jubail and Yanbu

Faisal Specialist Hospital &
06 King
Research Centre

12 General Sport Authority
13

Ministry of Human Resources
and Social Development
30
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ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AIR CARRIERS

01
02

03

04

Ensuring that all passengers provide a negative (COVID-19) PCR
certificate, except for passengers under the age of eight.

05

Contracting with licensed institutional quarantine facilities by the
Ministry of Tourism in accordance with the following link:
(https://cdn.mt.gov.sa/public/licensedAccommodations/index.html).
The air carrier shall inform GACA of any accommodation facility that
the air carrier has contracted for the purpose of institutional
quarantine.

Selling institutional quarantine packages that include the costs of
flights, accommodation, and transportation (optional) from the
airport to the quarantine location in addition to conducting the tests
for all passengers who are 8 years or older.

06

Announcing on flights the details of the preventive measures and the
protocols applied for preventing the spread of (COVID-19) in the
Kingdom of Saudi Arabia, as well as the importance of using
(Tawakkalna) Application policy.

07

Ensuring the availability of packages suitable for all passenger
segments.

08

Informing the institutional quarantine on flight arrivals.

Carriers, in coordination with the institutional quarantine facilities,
contracts with a medical company approved by the Ministry of Health
to conduct two (PCR) tests one on the first day upon arrival (within 24
hours from the time of arrival) as well as on the seventh day to confirm
that there are no symptoms before they leave the quarantine.

Agreeing with institutional quarantine facilities regarding the
transportation of passengers to their facilities or contracting other
means of transport companies (optional for air carriers wanting to
provide other services to their passengers).
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PRE-TRAVEL PROCEDURES

01

All non-Saudi passengers, except for passengers under the age of 8,
must submit a negative (COVID-19) PCR certificate test. The period of
the submitted certificate must not exceed 72 hours before boarding.
passengers who do not meet this requirement shall be returned at the
expense of their air carriers.

02

The air carrier shall provide a variety of options to choose from for
institutional quarantine that suits all segments for those coming to the
Kingdom of Saudi Arabia.

03

Those who intent to travel to Saudi Arabia should purchase one of the
institutional quarantine packages that the air carrier is offering which
include the following:
• Tickets Cost
• Transportation costs from the airport to the institutional
quarantine(optional).
• Accommodation costs in the institutional quarantine.
• Cost of two (COVID-19) PCR tests for all passengers excluding
passengers under the age of eight.

04

The air carrier must place clear documents stating the preventive
measures and protocols that are applied to prevent the spread of
(COVID-19) in Saudi Arabia and the importance of adhering to them.
They should also provide a usage policy of (Tawakkalna) application
and ensure that passengers are informed about it.

05

Air carriers should alert passengers to the following
announcement:
The kingdom of Saudi Arabia requires upon arrival that passengers
show a prof of vaccination (vaccine certificates (for (COVID-19) with
one of the flowing vaccines:
• 2 doses of Pfizer-BioNTech
• 2 doses of Oxford-AstraZeneca
• 2 doses of Moderna
• 1 dose of Johnson & Johnson’s Janssen
Vaccine certificates are required to be certified by official health
authorities from the country that provided the vaccination for
incoming passengers, and the duration between receiving the last
dose (the second dose of a two-dose vaccine or the first dose of a
single-dose vaccine) should not be less than 14 days before traveling
to the Kingdom of Saudi Arabia. Vaccine certificates may be verified
upon arrival at the checkpoints of the kingdom. Travellers must carry
their vaccine certificates at all times during their stay in the kingdom
(Or prove of health status through applications and accredited
programs in the kingdom). Failure to comply with these regulations
makes travellers subject to legal liabilities in addition to being banned
from entry to the Kingdom.

06

The air carriers shall add the full cost of institutional quarantine to
airline tickets for non-immune passengers who are not under the
exemption categories in this document
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UPON AIRPORT ARRIVAL PROCEDURES

01

03

The Air carriers must emphasize to airport
staff that arriving traveller must comply
with the precautions and health protocols
applied at airports and their facilities.

Lanes will be dedicated to immune/non
Immune and diplomatic travellers

02

04

Receiving travellers and directing them to
their specified lanes in checkpoints.

If the passenger chooses one of the
institutional quarantine packages that
includes the air carrier providing transport
from the airport to the institutional
quarantine headquarters, the air carrier
shall guide the passenger (with their
luggage) to the pre-booked transport
routes after customs checkpoint.
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TRANSPORTATION PROCEDURES

01

02

Air carriers shall coordinate with the institutional quarantine
facilities to transport travellers from the airport to the specified
location by private cars or buses, depending on the choice of the
travellers; in accordance with the preventive measures stated by
the Ministry of Tourism.

Air carriers shall notify the institutional quarantine facilities on
the arrivals of their flights. The institutional quarantine facilities
shall, also, inform the operations of the public security on booked
travellers that did not arrive at the institutional quarantine within
4 hours upon arrival. Failure to comply with these regulations is
subject to legal liabilities in accordance with this document.
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ACCOMMODATIONS IN
INSTITUTIONAL QUARANTINE

01

Insuring (Tawwaklna) application is downloaded and operational
and that travellers are logged-in with the assembly code within 24
hours of checking-in.

02

Accommodations for travelers will be individual except for the
following:
• Travellers of the same family (first-degree relatives).
• Caregivers of special needs traveller or the elderly.
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PENALTIES

Categories

People of natural status
(including travellers from
outside Saudi Arabia))

Penalties stated in the royal decree number (584/A) date 6-9-1442
Violations of instructions for isolation or quarantine

Violations for Non-Saudi

Violators of isolation instructions or quarantine shall be
punished with a fine of 200.000 Riyals or imprisonment for a
period not exceeding two years or both, and in the event of a
repeating violation the penalty, previously signed, shall be
doubled.

Non-Saudi violators will be
deported from the Kingdom and
banned from entering indefinitely
after the execution of the
punishment against the individual.
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