
الدليل اإلرشادي للُمسافر
خالل مرحلة استئناف الرحالت الجوية داخل اململكة العربية السعودية



ً مطــــارا
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مطارات اململكة والعاملني يف منظومة الطريان املدين

اإلجراءات الوقائية املتخذة يف مطارات اململكة عند املغادرة

اإلجراءات الوقائية املتخذة يف مطارات اململكة عند الوصول

التزامات املسافر أثناء مرحلة استئناف الرحالت الجوية داخل
اململكة العربية السعودية

املحتويات
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 مطارات اململكة
والعاملني يف منظومة الطريان املدين

 تشّكل مطارات اململكة والعاملني بها إضافة إىل الطواقم الجوية التابعة لرشكات النقل الجّوي الخط األول
 ملنظومة الطريان املدين، لذا ستخضع كافة املرافق املرتبطة بهذه املنظومة والقوى البرشية العاملة إىل العديد
 من اإلجراءات للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد داخل اململكة، ووفقاً للتدابري االحرتازية اليت حّددتها

 الهيئة العامة للطريان املدين بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية اآلتية

 توفري املعقمات يف جميع أرجاء مطارات
اململكة البالغ عددها 28 مطارا

بشكل السعودية  املطارات  جميع   تطهري 
مستمر كل 3 ساعات

مرحلة املستخدمة يف  الطائرات   تطهري جميع 
استئناف الحركة الجوية بعد كل رحلة

 الزام جميع العاملني يف املطارات والطواقم
الجوية بالفحص الطيب

 الزام جميع العاملني يف املطارات والطواقم
الكمامة ولبس  اليدين  بتعقيم   الجوية 

والقفاز  وأقنعة  الحماية

 ستتم جدولة الرحالت الجوية وفق برنامج زمين محّدد بحيث ال تقل الفرتات الزمنية اليت تفصل بني الرحالت
املغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهري املرافق املستخدمة من قبل مسافري كل رحلة
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الرحالت املغادرة

JEDDAH

JEDDAH

TABUK

DAMMAM

ALQASIM

DAMMAM

RIYADH

اإلجراءات الوقائية
املتخذة يف مطارات اململكة عند املغادرة

قبل السفر

املطارات يف  الطريان  تذاكر  بيع  مكاتب   إغالق 
واقتصار رشاءها عرب الوسائل اإللكرتونية فقط

قبل املسافرين  بحضور   االلتزام 
موعد إقالع الرحلة بـساعتني

 اقتصار الدخول إىل املطار عىل املسافرين فقط ويستثىن من ذلك املرافقني لكبار الÅ وذوي
اإلعاقة

فحص املسافرين

 قياس درجة حرارة املسافر
يف املطار

أثناء غريها  أو  القماشية  الكمامة  بلبس   االلتزام 
يلتزم ال  من  السفر  من  وسيمنع  املطار  إىل   الدخول 

بلبس الكمامة

عند اليدين   تعقيم 
الدخول للصالة

كل بعد  مستمر  بشكل  الحقائب  نقل  عربات   تطهري 
استخدام من خالل مواقع التطهري الخاصة بها

بني تفصل  زجاجية  حواجز   وضع 
 املسافرين ومقّدمي خدمة إصدار بطاقة

الصعود للطائرة وتسليم األمتعة

بني مرت   2 مسافة  عىل   الحفاظ 
من التجمعات  مناطق  يف   املسافرين 
خالل الوقوف عىل امللصقات اإلرشادية

التطهري

 أماكن الجلوس
واإلنتظار

حواجز زجاجية

الدفع وسائل  استخدام  عىل   يشجع 
التعامل من  والتقليل   اإللكرتونية 

باألوراق النقدية
 املطاعم واملقاهي
وأماكن التسوق

الجلوس أماكن  يف  املسافرين  بني  التباعد   تطبيق 
واالنتظار من خالل ترك مقعد فارغ بني كل مسافر وآخر

لدى املسافرين  بني  التباعد   تطبيق 
واملطاعم الخدمات  مقدمي   جميع 

واملقاهي بمسافة 2 مرت
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الرحالت املغادرة

JEDDAH

JEDDAH

HAIL

TABUK

DAMMAM

ALQASIM

DAMMAM

RIYADH

اإلجراءات الوقائية
املتخذة يف مطارات اململكة عند املغادرة

بوابات السفر

 االلتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة
من قبل مزّود الخدمة

املتقارب االصطفاف  عدم   ضمان 
املسافرين بني  التباعد   وتطبيق 

بمسافة 2 مرت

 جسور اإلركاب والحافالت
والرافعات الطبية

 تطهري جسور اإلركاب وحافالت نقل
قبل الطبية  والرافعات   املسافرين 

وبعد اإلستخدام لكل رحلة

 تطبيق التباعد بني املسافرين عند
حافالت وركوب  للطائرة   الدخول 

نقل املسافرين

الرّكاب و  املّالحني  جميع   التزام 
طوال والقفازات  الكمامات   بإرتداء 

مدة سري الرحلة

داخل الشخصية  األمتعة  من  فقط  واحدة  قطعة  بحمل  مسافر  لكل   يسمح 
.مقصورة الطائرة

 تطبيق التباعد من خالل تخصيص
مقاعد شاغرة بني الرّكاب

داخل الطائرة
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اإلجراءات الوقائية
املتخذة يف مطارات اململكة عند الوصول

 النزول من
الطائرة

 االلتزام بالنزول
التدريجي للرّكاب

الطاقة من  فقط   %50  استخدام 
التشغيلية  لجرس  اإلركاب/الحافالت

 الدخول لصاالت
السفر

 توفري أجهزة التطهري عند
أول نقطة دخول للصالة

 االلتزام بالتطهري من
خالل األجهزة املتوفرة

 الوقوف عىل امللصقات
 اإلرشادية يف منطقة

اإلنتظار

 الوقوف عىل امللصقات
 اإلرشادية يف مناطق

التجمعات استالم األمتعة

 االلتزام بلبس الكمامات
القماشية أو غريها

 الوقوف عىل امللصقات اإلرشادية اليت توضح مكان وقوف كل مسافر يف مسار مغادرة
الصالة

 توفري مناطق للعزل الصحي
للحاالت املشتبه بإصابتها

 تطهري عربات نقل األمتعة
 بشكل مستمر بعد كل

استخدام

الرحالت القادمة

JEDDAH

JEDDAH

HAIL

TABUK

DAMMAM

ALQASIM

DAMMAM

RIYADH

 الخروج من
الصاالت

 االلتزام بالتخلص من الكمامات والقفازات يف
سالل املهمالت املتوفرة يف املطار

 وضع عربات نقل الحقائب يف منطقة
التطهري

 يشجع عىل استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية
والتقليل من التعامل باألوراق النقدية

 التزام التباعد بني املسافرين لدى
مقدمي خدمات األجرة بمسافة 2 مرت
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أثناء مرحلة استئناف الرحالت الجوية
داخل اململكة العربية السعودية

يمنع من السفر من ال يلتزم باآليت

اإللكرتونية الوسائل  عرب  الطريان  تذاكر    رشاء 
فقط

قياس درجة حرارة املسافر يف املطار

الرحلة إقالع  موعد  قبل   الحضور 
بـساعتني

الدفع وسائل  استخدام   تشجيع 
استخدام من  والتقليل   اإللكرتونية 

األوراق النقدية

للصالة الدخول  عند  اليدين   تعقيم 
آمن بشكل  الكمامة  من   والتخلص 

عند الخروج من الصالة

أثناء غريها  أو  القماشية  الكمامة   لبس 
 الدخول إىل املطار ”يمنع من السفر من

“ال يلتزم بلبس الكمامة

مرحلة يف  املتقارب  االصطفاف   تجّنب 
حافالت وداخل  الطائرة  إىل   الصعود 

النقل وجسور اإلركاب

الرحلة مدة سري  الكّمامات طوال   ارتداء 
وأثناء عملية النزول من الطائرة

 االلتزام باإلفصاح الطيب خالل مرحلة
أي وجود  حال  يف  واإلبالغ   الحجز 

 أعراض ملرض كورونا

قطعة بحمل  مسافر  لكل   يسمح 
الشخصية األمتعة  من  فقط   واحدة 

.داخل مقصورة الطائرة

 الحفاظ عىل املسافة اآلمنة بني املسافرين
مقدمي وعند  السفر  مراحل  جميع   يف 
عىل الوقوف  خالل  من  وذلك   الخدمات 

امللصقات اإلرشادية
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 لن يتم إركاب أي مسافر تظهر عليه
 أعراض كورونا قبل الرحلة

التزامات املسافر



الرياض - الدائري الشمايل
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين - املبىن الغربي


