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Hotel and Tourism Establishments, Museums,
Cultural and Entertainment Venues General
Managers

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية والسياحية، المتاحف والمواقع الثقافية
والترفيهية المحترمون

 

Circular No. 29/2021 تعميم رقم 29/2021

Subject: Vaccinated Tourist Entry to the emirate of Abu
Dhabi

المـوضوع: دخول السياح المطعمين إلى إمارة أبوظبي

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Please note that upon the latest directions received from
the concerned authorities in the emirate, it has been
decided to allow entry into Abu Dhabi for tourists who
have received full doses of the COVID-19 vaccine which
has been approved by the World Health Organization
(WHO), and for those who are 16 years and above.

يرجى العلم أنه وبناءً على التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في اإلمارة،
فقد تقرر السماح بالدخول إلى أبوظبي لجميع السياح الحاصلين على الجرعات
المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والذين تبلغ الكاملة للقاحات كوفيد-19 

أعمارهم 16 سنة وما فوق.

Entrance for vaccinated tourists will be allowed into
public areas as per the approved mechanisms, and will
be as per one of the followings:

يُسمح للسياح المطعمين الدخول إلى األماكن العامة في أبوظبي وفقاً لآللية  
المعتمد، وهي باتباع إحدى الطرق التالية:

•  Registrat ion on ALHOSN App which wi l l  show
vaccinat ion status in addit ion to al l  test results
processed in the UAE.

  • التسجيل في تطبيق الحصن الذي سيظهر حالة التطعيم باإلضافة إلى نتائج
الفحوصات التي أجريت في الدولة.

• Provide vaccination certificates from residence country
on official Apps and test results on mobile phones.

 • إبراز شهادات التطعيم على التطبيقات الرسمية لدول اإلقامة ونتائج الفحص
على الهاتف. 

 Thank you for your cooperation.  شاكرين لكم حسن تعاونكم،

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

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