
 31/08/2020  

Messrs. Hotel Establishments’ General Managers السادة/ مدراء المنشآت الفندقية المحترمين

 

Circular No. 63/2020 تعميم رقم 63/2020

Subject: Guideline for International Travellers Self
Quarantine

المـوضوع: دليل إرشادي للحجر الذاتي للمسافرين الدوليين

Greetings, تحية طيبة وبعد،

I n  l i ne  w i th  t he  p reven t i ve  measu res  fo r
Coronavirus (COVID-19), the Department of
Culture and Tourism - Abu Dhabi is instructing hotel
establishments in the Emirate of Abu Dhabi to
convey these regulations to their international
travellers:

تماشياً مع التدابير االحترازية الخاصة واإلجراءات الوقائية بفيروس
كورونا (كوفيد-19)، توجه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع
المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي بضرورة توضيح  وإبراز هذه اللوائح

واإلجراءات إلى المسافرين الدوليين:

International travellers to the emirate are
required to be under self-quarantine for 14
days.

يخضع المسافرون الدوليون والقادمين الى اإلمارة للحجر الصحي
الذاتي لمدة 14 يوماً.

International travellers arriving from the
airports of other emirates must also adhere to
self-quarantine requirements.

يتوجب على المسافرين الدوليين الذين يصلون من مطارات أخرى
داخل الدولة االلتزام بمتطلبات الحجر الصحي الذاتي.

Hotels guests under self-quarantine are not
allowed to leave their rooms.

ال يسمح لمقيمي الفنادق والخاضعين للحجر الصحي بمغادرة
غرفهم.

Tourists with negative COVID-19 test results
are required to remain under self-quarantine
for 14 days and to undergo a second test on
day 12.

COVID- يتوجب على السائحين الذين حصلوا على نتائج سلبية
البقاء تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً والخضوع الختبار  19

ثانٍ في اليوم رقم 12.

Should the guest be an Abu Dhabi resident
returning from internat ional t ravel  and 
conducting their self-quarantine in a hotel
establ ishment, the durat ion of the self-
quarantine is 14 days.

إذا كان الضيف العائد من السفر مقيماً في أبوظبي، وأجرى الحجر
الصحي الذاتي في المنشأة الفندقية، فإنّ مدة الحجر الصحي الذاتي

هي 14 يوماً.

The only Abu Dhabi residents who may reduce
this to 7 days are those who are working in
vital sectors and are utilising hotels for self-
quarantine. They must repeat the PCR test on
Day 7 and may resume work on Day 8 if the
result is negative.

إذا كان الضيف من مقيمي أبو ظبي وعائداً من السفر الدولي
ويخضع إلجراءات الحجر الصحي الذاتي في منشأة فندقية، فإن
يوماً واالستثناء الوحيد لتقليلها مدة الحجر الصحي الذاتي هي 14 
أيام للفئات الذين يعملون في القطاع الحيوي واستخدام لى 7  إ
الفنادق للحجر الصحي مع ضرورة إعادة اختبار PCR في اليوم
السابع وذلك الستئناف العمل في اليوم الثامن في حال النتيجة

سلبية.
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التأكد من الدول التى 
من الممكن السفر إليها 

عن ط��ق الجهات 
الرسمية في الدولة

 اإلرشادات الوقائية للمساف��ن 

التأكد من متطلبات 
الدولة التى ستسافر 

إليها (الفحص / الحجر 
الصحي/ الشهادات 

المطلوبة وغيرها)

إرشادات قبل السفر - التخطيط للسفر 

#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة

نظ�ًا للتطو�ات المتعلقة بفي�وس كو�ونا المستجد "كوفيد 19"  
فإنه كتد�ير احت�ازي ُ�وصى بالبقاء في المن�ل تحت الحجر الذا�ي 
لمدة 14 �ومًا من تا��خ القدوم، وإذا ظهرت عليك أع�اض �نفسيه 

خالل هذه الفترة يجب أن �توجه للفحص والتوجه القرب مركز طبي 
للحاالت الطارئة. كما نوصي با�باع اإلرشادات الموضحة أدناه:

حجز التذاكر 
الكت�ونيًا

إحضار األدوات 
الشخصية من:

•  معقم يد�ن كحولي
•  كمام إضافي

•  مخدة مسندة الرقبة 
•  بطانية



االلت�ام باج�اء 
الفحوصات الصحية 

والوقائية المطلوبة 
في المطار

استكمال نموذج 
االق�ار

تجنب مخالطة 
من يظهر عليهم  

أع�اض

تجنب التجمعات 
واالماكن المزدحمه

تعقيم الطاولة 
والمقعد قبل 

الجلوس

تجنب تبد�ل 
األماكن

إرشادات عند العودة من السفر

#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة

ارتداء القفا�ات 
والكمام

االلت�ام بتط�يق 
الحجر الصحي لمدة 

14 �وم حسب 
ش�وط الجهات 

الصحية 

إرشادات أ�ناء السفر

ALCOHOL
NAPKINS



مالحظة
يفضل عند الطلب أو التسوق اإللكت�وني التأكد من عدم االختالط مع 

عامل التوصيل وترك المشت��ات في الخا�ج، أو في الشرفة، أو كما هو 
مناسب لمن�لك

افصل نفسك عن اآلخ��ن في المن�ل

إرشادات الحجر الصحي للقادمين

ال تدعو ال�وار أو 
تسمح لهم بالدخول

ال تذهب إلى العمل أو المدرسة 
أو المناطق العامة

ال تستخدم وسائل النقل العام أو سيا�ات األجرة

البقاء في المن�ل

مالحظة
التأكد من تطهير جميع الم�افق المشتركة واستخدم الماء 

الدافئ مع المنظفات وجفف أدوا�ك بمنشفة منفصلة 
الستخدامك الشخصي فقط

ابق في غرفة جيدة 
التهوية مع إبقاء 

الباب مغلقًا 

#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة



800342هيئة الصحة بدبي

8001717 خـــدمة إستجــابـة

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 
ثانية على األقل وجففها جيدًا

تجنب لمس عينيك وأنفك 
وفمك بأيٍد غير مغسولة

حافظ على النظافة الشخصية

قم بتغطية الفم واألنف 
عند السعال والعطس 

بمند�ل وتخلص منه في 
كيس بالستيكي مغلق 

على الفور

�رجى التواصل فو�ًا على األرقام الموضحة أدناه في حال ظهور أي أع�اض 
مرضية خالل فترة الحجر الصحي

ألم في الحلقالحّمى السعالصداعصعوبة في التنفس

800358 و�ارة الصحة ووقاية المجتمع  

المرجع: قانون االم�اض السا��ة رقم 14 لعام 2014

2312171 056مركز أبوظبي للصحة العامة (الوا�س أب)

#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة

يتوجب عليك االلت�ام بالمدة وتعليمات الحجر الصحي ومخالفتك تعرضك للمساءلة القانونية



Precautionary Guidelines for Travelers

Check the requirements 
of the country to which 
you are travelling 
(Medical Examination/ 
Quarantine/ Required 

 .)

Book your tickets 
online

Bring your personal 
 : 

•  Alcohol-based hand 
sanitizers

•  Extra face mask
•  Neck pillow
•  Blanket

Check the list of 
countries you are 
allowed to travel via 

   
in the UAE

Pre-Travel Guidelines - Planning to travel

  ( - )     
recommended as a precautionary measure to stay at 

  -        . 
If you develop any respiratory symptoms during this 

         
.        

 : 

#Towards_a_healthy_and_safe_society



During-Travel Guidelines

Back-to-Home Guidelines

ALCOHOL
NAPKINS

#Towards_a_healthy_and_safe_society

Put on your 
gloves and 
face mask

Avoid 
gatherings 
and crowded 
places

Avoid 
switching 
places 

Fill in the 
Declaration 
Form

Self-quarantine for 
14 days as per the 
health authorities’ 
requirementsTake the medical 

and preventive 
tests required at 
the airport

Sanitize 
the tables 
and seats 
before use 

Avoid 
contacting 
those with 
symptoms



Isolate yourself from others at home

Stay at home

Quarantine Guidelines for Arrivals 

#Towards_a_healthy_and_safe_society

Don’t invite or 
allow visitors 
to your home

        

Don’t use public transportation or taxis

Stay in a 
well-ventilated 
room and keep 
the door closed 

:
Make sure to sterilize all shared amenities using 

       
personal items with a towel dedicated only for 

  .

:
          

make sure not to contact with the delivery person 
         

as convenient to your home



800342

8001717

800358 Ministry of Health and Prevention  Dubai Health Authority

 Istijaba Emergency Call Center

:     .   

056 2312171

                   .  

#Towards_a_healthy_and_safe_society

Maintain personal hygiene 
        

at least 20 seconds and dry them well

Cover your mouth and 
nose while coughing 
and sneezing with a 
tissue and dispose it 
immediately in a 

  . 

     
and mouth with unwashed hands

 
breathing

Fever Sore 
throat

Headache Coughing

Please call the numbers below immediately in case you develop any 
     .

Abu Dhabi Public Health Center (WhatsApp)



Hotel  establ ishments should inc lude a
statement within the Health Declaration form
cover ing adherance to se l f -quarant ine
protocols, to be signed by international
travellers upon check in.

يجب أن تتضمن المنشأة الفندقية نموذج البيان الصحي التي توضح
االلتزام ببروتوكوالت الحجر الصحي الذاتي والتي يجب أن يوقعها

المسافرون الدوليين عند تسجيل الوصول.

Please ensure adherence to the attached
guidelines.

 يرجى التأكد من التزامهم بالمبادئ التوجيهية المرفقة.

Thank you for your cooperation and continual
support in implementing precautionary measures
along with public health instructions issued by Abu
Dhabi Public Health Center.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم المستمر في تطبيق التدابير االحترازية
وتعليمات الصحة والسالمة العامة الصادرة من مركز أبوظبي للصحة

العامة.

 

 

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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