): CORONAVIRUS (COVID-19نصيحة السفر
كورونافيوس
 (COVID-19).إرشادات للسفر والعيش يف الخارج بعد الخروج من
ر
) (FCOنصيحة سفر األجانب و كومنولث
الت يتعرض
تخضع نصائح السفر الخاصة بوزارة الخارجية والكومنولث للمراجعة باستمرار  ،بحيث تعكس أحدث تقييم للمخاطر ي
البيطانيون
.لها ر
ً
التاج  ،فإننا ننصح بعدم السفر إىل جميع البلدان والمدن والمناطق إال رف حاالت ر
الضورة
.استجابة
لتدابب ر
ر
ي
الفبوس ر ي
رر
يطانيي .يجب عليك مراجعة نصيحة السفر إىل البلد الذي تسافر إليه
الب
كبب عىل ر
بمجرد أن ندرك حادثة قد تؤثر بشكل ر
ر
ر
ر
المقيمي يف المنطقة  ،نقوم بتحديهها يف أعر وق ممكن
.المسافرين أو
ر
.قد نقوم بتحديث نصائح السفر الخاصة بنا عدة مرات ر يف اليوم ر يف أزمة متنامية
أو انقر هنا لمعرفة المزيد حول كيفية عمل نصائح السفر  https://www.gov.uk/foreign-travel-adviceقم بزيارة
.لدينا
قبل ان تذهب
استعد لرحلتك
.تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد من أنك مستعد للسفر
:يجب
ر

ر

ون لوجهتك 
تحقق من نصائح السفر واشبك يف تنبيهات ر
البيد اإللكب ي
ر
تأمي السفر الخاص 
لديك مخاوف بشأن رفبوس كورونا  ،فاتصل بموفر ر

تأكد من أن لديك ر ر
تأمي سفر مناسب إذا كان
ً
ً
الصح أثناء
الذان أو الحجر
بك للتحقق مما سيتم تغطيته إذا أصبح مريضا أو مطلوبا من السلطات المحلية للعزل
ي
ي
السفر
الطبان أو رعركة الرحالت السياحية أو خط الرحالت البحرية أو موفري النقل واإلقامة اآلخرين بشأن أي 
تحقق مع رعركة ر
بفبوسات التاجية
تغيبات تتعلق ر
ر
خطط للمستقبل ألي تعطيل محتمل لسفرك 
إذا كن

ً
ً
ر
تعان من حاالت طبية موجودة مسبقا (مهل الربو والسكري وأمراض القلب)  ،فمن المرجح أن
أكب سنا  ،أو إذا كن
ر
ي
.ضع رف اعتبارك ما إذا كان السفر ر
بالفبوس
أصيب
إذا
شديد
بمرض
.تصاب
لك
المناسب
الخيار
هو
الوق
هذا
ف
ر
ي
ي

.قبل السفر  NHSللتحقق من إرشادات  https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/قم بزيارة

تأمي السفر
احصل عىل ر
تأمي مناسب للسفر إىل الخارج  ،وقم ر
تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد من .تأكد من أن لديك ر ر
بشائه بمجرد حجز عطلتك
.تغطيتك
التأمي  https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insuranceقم بزيارة
.لقراءة إرشاداتنا حول رشاء
ر
يجب .ننصح بعدم السفر إىل بلد ر ر
غب مقبول
البيطانيون عالية بشكل ر
الت يتعرض لها الرعايا ر
معي فقط عندما تكون المخاطر ي
رر
.عليك التحقق من تفاصيل ر ر
التأمي الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة
يغط  ،واالتصال بمزود
تأمي السفر الخاص بك لمعرفة ما
ي
قد تكون .إذا كن

ً
ً
مسافرا مع عائلتك  ،ولديك خطط سفر قبل أو أثناء عطلة عيد الفصح  ،فتأكد من أن لديك ر ر
مناسبا
تأمي سفر
.سياسة العائلة أو المجموعة مناسبة
تأمي السفر من رفبوسات التاجية ) (ABIر
رر
.معلومات عن اآلثار المبتبة عىل ر ر
البيطانية
نشت رابطة رعركات
التأمي ر

.اتصل بمزود ر ر
تأمي السفر الخاص بك إذا كان لديك المزيد من األسئلة حول التغطية الخاصة بك أو ترغب ر يف االطمئنان
قيود الدخول
أدخل

العديد من البلدان واألقاليم إجراءات الفحص (فحص درجات الحرارة واألسئلة الصحية  /السفر) وقيود الدخول عند
.المعابر الحدودية ومراكز النقل

.إذا كن

ً ر
ُ
عب بلد ثالث
بالفبوس  ،فقد تحتاج إىل الحجر
الصح  ،أو قد ال يسمح لك بالدخول أو السفر ر
مؤخرا يف بلد متأثر ر
ي
الت تخطط لزيارتها أو العبور
.تحقق من صفحات نصائح السفر لجميع البلدان ي

لمزيد من المعلومات حول متطلبات الدخول  ،اتصل بسلطات الهجرة المحلية أو السفارة أو المفوضية العليا أو القنصلية للبلد
.الذي تسافر إليه
السفر جوا
بتغيب جداولها أو
الطبان
بينما تتخذ الحكومات والسلطات المحلية
ر
الفبوس  ،تقوم بعض رعركات ر
تدابب للسيطرة عىل انتشار ر
ر
.تعليق الرحالت لبعض الوجهات
.إذا كن

الطبان
بفبوس كورونا  ،فابق عىل اطال بأحدث المعلومات من رعركة السفر أو رعركة ر
ستسافر إىل منطقة متأثرة ر
الرحالت الدولية

عىل ر
مي الطائرة ممكن  ،وقد يتعطل  COVID-19إذا كن
عاما أو ر
إذا كان عمرك ً 07
أكب  ،أو إذا كان

ر

تخطط للذهاب ف رحلة بحرية  ،فكن عىل دراية بأن ر
تفش 
ي
ي

.سفرك
لديك حاالت صحية أساسية  ،فإننا ننصحك بعدم السفر عىل ر
مي سفينة 
.سياحية ر يف هذا الوق

لمعرفة المزيد يف إرشاداتنا لسفينة الرحالت  https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travelتفضل بزيارة
.البحرية

سياسة صحية معززة لألعضاء يجب أن تتبعها جميع خطوط الرحالت ) (CLIAتبن الرابطة الدولية لخط الرحالت البحرية
إذا كن ستسافر ر يف .وتتضمن إرشادات بشأن من يجب السماح له بركوب السفن السياحية .البحرية الخاصة بأعضاء المحيطات
.رحلة بحرية دولية  ،فاتصل ر
بشكة السفر للحصول عىل أحدث المعلومات

إذا كن

الدول
رحالت التعليم
ي
تعمل ر يف بيئة تعليمية وتخطط لرحلة  ،اقرأ قسم إرشادات التعليم الذي تعكسه نصائح وزارة الخارجية والكمنولث ر يف
.السفر
.تنصح الحكومة بعدم جميع رحالت التعليم ر يف الخارج لألطفال دون سن  81حت إشعار آخر
عندما تكون يف الخارج
تغيت نصيحة السفر عندما تكون يف الخارج
إذا ر

ً
بتغيب نصيحة السفر الخاصة بوزارة الخارجية والكومنولث  ،فإننا ننصحك عادة باتبا نصيحة السلطات المحلية
.إذا قمنا
ر
ه مسؤولية السلطة المحلية أينما تكون
.سالمتك وأمنك ي
إذا كن

ر
تتغب نصائح السفر الخاصة بنا  ،فاتصل ر
رر
التأمي الخاص بك بمجرد
الطبان أو رعركة السفر ومزود
بشكة ر
يف الخارج عندما ر
.أن تتمكن من ذلك
ً
ننظم فقط رحيل مساعد ر يف .إذا نصحنا الناس بمغادرة بلد فسنقول ذلك .يجب عليك أيضا التحقق من نصائح السفر لدينا
.ظروف استهنائية
حجر يف الخارج
عندما تكون ر يف الخارج  ،فإن .إذا كان

الت تقبح عليك عزلك لحمايتك  ،فيجب عليك اتبا نصائحهم
السلطات المحلية ي
ه مسؤوليتهم
.سالمتك وأمنك ي

إذا كان هناك حاالت يشتبه ر يف وجود رفبوسات تاجية ر يف مكانك  ،فقد تحتاج إىل البقاء ر يف غرفة الفندق أو مكان إقامتك لمدة 81
ً
ً
إيجابيا ر يف بعض الحاالت  ،يتم إدخالك إىل
الصح  ،وإجراء اختبارات رفبوسات التاجية  ،وإذا كان
يوما  ،واالنتقال إىل مرافق الحجر
ي
ر
ر
.المستشف يف الخارج
ً
أيضا االتصال ر
رر
التأمي الخاص بك ر يف أقرب وق ممكن
الطبان أو رعركة السفر ومزود
ننظم فقط رحيل مساعد .يجب عليك
بشكة ر
ر
.ف ظروف استهنائية
ي
المساعدة القنصلية
إذا كن

بحاجة إىل مساعدة قنصلية  ،يمكنك االتصال بنا ر يف أي وق

عن طريق االتصال بأقرب سفارة أو مفوضية عليا أو قنصلية
.بريطانية

 https://www.gov.uk/g Government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aقم بزيارةالقنصىل الذي يمكننا تقديمه guide
.لقراءة المزيد عن الدعم
ي
أحدث نصيحة صحية
الحاىل ر يف المملكة المتحدة وخارجها  NHSاطلع عىل أحدث إرشادات
.حول رفبوسات التاجية للوضع
ي
ر
الوطت لصحة السفر
نصائح عامة حول االستعداد للسفر إىل الخارج وكيف يمكن )  ( NaTHNaCكما أنتج الشبكة والمركز
ي
التنفش
.للجميع تقليل انتشار رفبوسات الجهاز
ي
تم ر
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