
 

 

 

 

 

   

 
 

     

 

   

 
  

 

 

 
 

 همکاران محترم آژانسهای هواپیمایی،

در حال  با توجه  به  کسری مدارک مسافران هنگام مراجعه به فرودگاه امام موارد ذیل به استحضار میرسد، از آنجایی که  قوانین کشورها  روزانه 

 ب سایت ذیل تعقیب فرمایید:اعتبار موارد  ذیل  را می بایستی به صورت روزانه از وتغییر است  

https://www.iatatravelcentre.com/world.php 

 مقاصد شهرهای ترکیه : •

مراجعه نموده و نسبت  register.health.gov.trسایت  اعت قبل از پرواز به وبس ٧٢سال ورودی به کشور ترکیه، می بایستی  6باالی   مسافران

  اقدام نمایند. QR Codeبه پر کردن اطالعات درخواستی و اخذ تائیدیه به صورت 

 مقاصد شهرهای، کشور کانادا : •

به وب سایت زیر نسبت به تکمیل فرم درخواستی اقدام نموده یا از طریق لینک های ذکر شده  اپلیکیشن  مسافران ورودی به این کشور، با مراجعه

 مربوطه را نصب نمایند.

 آدرس وب سایت:

https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/privacy 
 لینک اپلیکیشن:

IOS: https://apps.apple.com/us/app/arrivecan/id1505394667 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.cbsa.coronavirus&hl=en 
  

 مقاصد شهرهای، کشور انگلیس : •

 مسافران ورودی به این کشور، با مراجعه به وب سایت زیر نسبت به تکمیل فرم درخواستی اقدام نموده.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk 

 مقاصد شهرهای کشور آلمان : •

مراجعه نموده و نسبت به پر کردن اطالعات   www.einreiseanmeldung.de  سایت قبل از پرواز به وبروز 10مسافران ورودی به این کشور، 

اعتبار تست از بدو   از تاییدیه نهایی و بارکد تشکیل شده را به همراه داشته باشند.  پرینت اقدام نمایند و QR Codeدرخواستی و اخذ تائیدیه به صورت 

 باشدساعت  48ورود می بایستی 

 

 

https://www.turkishairlines.com/
https://www.facebook.com/turkishairlines
https://twitter.com/TurkishAirlines
https://www.instagram.com/turkishairlines/
https://www.youtube.com/TURKISHAIRLINES
https://itunes.apple.com/gb/app/turkish-airlines-flights-tickets/id1283414961?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkishairlines.mobile
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://register.health.gov.tr/
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/privacy
https://apps.apple.com/us/app/arrivecan/id1505394667
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.cbsa.coronavirus&hl=en
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
http://www.einreiseanmeldung.de/


 

 

 

 

 

   

 
 

     

 

   

 
  

 

 

 
 

 

 مقاصد شهر های، کشور آمریکا: •

 مسافران ورودی به این کشور، با توجه به شهر پروازی نسبت به تکمیل فرم درخواستی اقدام نمایند.

 

 مقصد لس آنجلس ▪

https://travel.lacity.org 

 

 مقصد بوستون ▪

. form-travel-https://www.mass.gov/forms/massachusetts  

 مقاصد واشنگتن ، سانفرانسیسکو، شیکاگو ▪

 

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-and-attestation-2021-01-12-p.pdf 

 

 مقاصد شهر های هلند : •

گاه استانبول مسافران ورودی به این کشور، با مراجعه به وب سایت زیر نسبت به تکمیل فرم درخواستی اقدام نمایند.  تمامی مسافران می بایستی در فرود

 نمایند.  لیر 175به مبلغ  Anti-Genاقدام به تست    Transfer Deskو سابیها  با مراجعه به 

https://www.government.nl/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-

to-and-from-the-netherlands  

.نیز نیاز دارد که به لینک زیر دقت فرمایید sworn formعالوه بر آنالین فرم و تست کووید، شایان ذکر است  کشور بلژیک   

http://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement 

ساعت ارایه فرمایند.  96سال می بایستی در حین ورود تست با اعتبار حداکثر  8کلیه مسافران ورودی به ایران باالی   

 با سپاس

 ترکیش ایرالینز
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