
اجرا  اسفند 2فوریه مطابق با  21برای کوید که از تاریخ  ید فرودگاه های قبرسبرنامه جد

 :می شود

 

 2022مارچ  1طبق تصمیم گیری شورای وزیران برنامه جدید ورود به کشور قبرس از طریق هوایی و فرودگاهها از  

 تغییر یافته است . 2022فوریه  21به 

 

فوریه که یک دوره انتقالی خواهد بود، همه مسافرانی که وارد فرودگاه های الرناکا و پافوس می شوند  28تا  21بین 

 .قرار بگیرند PCR تستباید در بدو ورود تحت 

 

 :. طبقه بندی کشورالف

 

و شامل سه دسته به به بعد، طبقه بندی کشورها بر اساس خطر اپیدمیولوژیک آنها تغییر می کند  2022فوریه  21از 

 شرح زیر می شود: دسته بندی سبز، قرمز و خاکستری.
 

مطابق با رده سبز جمهوری قبرس  ECDCهای سبز و نارنجی ستهدمشخص شده است که طبق برنامه اقدام جدید، 

 با رده قرمز جمهوری قبرس مطابقت دارند. تیرههای قرمز و قرمز هستند، در حالی که دسته

 

 واکسینه شده یا بهبودیافته:مسافران  -ب

 

ه مربوطه مسافرانی که واکسینه شده یا بهبود یافته اند، صرف نظر از ملیت و کشور مبدا، از الزام به رعایت شرایط دست

قرنطینه، داشتن مجوز خاص و نتیجه آزمایشگاهی منفی، الزام به داشتن  بطور مثال دارا بودن کشور مبدا خود متعلق به

 .، معاف هستند غیره
 

ورود به جمهوری قبرس خواهند مجاز به  ، مشروط به دارا بودن شرایط ذیل،مسافرانی که واکسینه شده یا بهبود یافته اند

 :بود 

 .هستند ثالث دارای گواهی واکسیناسیون معتبر از مقامات مربوطه کشور کسانیکه

 



هستند که در فهرست کشورهای ثالث سیستم گواهی دیجیتال  بهبود صادر شده توسط کشور ثالثی دارای گواهی کسانیکه

 کووید اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

 ثالث هستند. کشورهای اروپایی یاگواهی دیجیتالی واکسیناسیون یا بهبود کووید مشابه کسانیکه دارای 

 

 گواهی واکسیناسیون یا بهبودی فقط با تمام شرایط زیر قابل قبول است:

، Johnson&Johnson/Janssenتوسط مقامات دولتی ایالتی صادر شده است، واکسن  ردستواین 

AstraZeneca ،(Vaxzervia ،COVISHIELD ،SKBio) ،Pfizer/BioNTech ،Moderna ،

Sputnik V (Gam-COVID-Vac) ،Sinopharm (BBIBPCOVID-19) ،Sinovac  .است

(CoronaVac) ،Covaxin ،Sputnik Light  فقط به عنوان یک تزریق تقویت کننده به عنوان بخشی از یک(

 .Novavax Nuvaxovid COVID-19واکسیناسیون کامل( یا  برنامه

 

دو با سال یا باالتر: برای اهداف سفر، مسافر باید سومین واکسن تقویت کننده را برای واکسن های  18برای مسافران 

دوز یکی از واکسن های فوق دریافت کرده باشد. گواهی واکسیناسیون مسافرانی دوز یا دوز دوم را برای واکسن های یک 

از تاریخ  ی شود کهکه فقط دو دوز واکسن دو دوز یا یک دوز واکسن یک دوز دریافت کرده اند تنها در صورتی پذیرفته م

 نگذشته باشد. ماه 9بیشتر از  نوبت دوم یا اول به ترتیب

 

دو دوز یا یک دوز واکسن یک دوز را  با ر: برای مقاصد سفر، اگر مسافر دوز دوم واکسنسال و کمت 18برای مسافران 

 دریافت کرده باشد، برنامه واکسیناسیون خود را تکمیل کرده است.

در پلتفرم توسط وزارت بهداشت تعیین شده و برای هر واکسن  چهارچوب زمانی برای اهداف سفر

CyprusFlightPass درج گردیده است. 
 

 باشد. کوید روز از اولین نتیجه مثبت 180 ، تاریخ سفرحد اکثر باید قبل ازگذشتدارا بودن گواهی بهبود در صورت
 

 مسافرانی که واکسینه نشده اند و گواهینامه معتبر واکسیناسیون یا بهبودی ندارند: -ج
 



، صرف نظر از ملیت، اجازه ورود به میباشندگواهی واکسیناسیون یا بهبودی فاقد مسافرانی که واکسینه نشده اند یا 

نتیجه آزمایشگاهی منفی، خود  ماننددارا بودن بر اینکه شرایطی مبنیجمهوری قبرس را از هر کشور مبدأ خواهند داشت، 

 .را ازدسته بندی مربوط به طبقه بندی کشور مبدا فراهم نمایندسازی اجباری / قرنطینه، صدور مجوز ویژه و غیره، ایزوله
  

دارند و مایل نواکسینه نشده اند و گواهینامه معتبر واکسیناسیون یا بهبودی  که سال به باال  12 مسافران با سنسبز: گروه

ترک ساعت قبل از 72 تست منفی پی سی آرارایه به  ز کشورهای دسته سبز هستند، موظفبه سفر به جمهوری قبرس ا

 .ز خروج میباشندساعت قبل ا 24یا آزمایش سریع آنتی ژن و کشور مبدا
 

 بر واکسیناسیون یا بهبودی ندارند وکه واکسینه نشده اند و گواهینامه معت سال به باال 12دسته قرمز: مسافران با سن 

 :میبایست مایل به سفر به جمهوری قبرس از کشور دسته قرمز هستند،

پس از  همچنینورا اتجام دهند  آزمایش سریع آنتی ژنساعت قبل از پرواز  24یا  و PCRتست  ساعت قبل از پرواز 72

 بر عهده مسافر می باشد. PCR. هزینه تست قرار گیرند PCRورود به فرودگاه های جمهوری قبرس تحت آزمایش 
 

ستری )مجوز ویژه( فقط شامل دسته بندی دسته خاکستری )مجوز ویژه(: ورود به جمهوری قبرس از کشورهای رده خاک

 میگردد. مسافران ذیل
 

 شهروندان قبرسی و اعضای خانواده آنها، از جمله همسران خارجی و فرزندان زیر سن قانونی.

 .افرادی که به طور قانونی در جمهوری اقامت دارند

 .اشخاصی که طبق کنوانسیون وین حق ورود به جمهوری را دارند

 .لیختن اشتاین، نروژ( و سوئیسشهروندان اروپایی، شهروندان منطقه اقتصادی اروپا )ایسلند، 

از  ه که در حکم جاری قرنطینه قید شده است و جمهوری قبرس مطابق آنچ مجوز ویژه دریافتپس از اتباع کشور ثالث

) cyprusflightpass.gov.cy/el/special//https:CyprusFlightPass-طریق پلتفرم الکترونیکی 

)request-permission.اجازه ورود به جمهوری قبرس را دارند ، 

 

گواهینامه معتبر واکسیناسیون یا بهبودی هستند و مجاز به سفر به  فاقد سال به باال که واکسینه نشده یا 12مسافران 

 ، موظفند:میباشند جمهوری قبرس از کشوری با رده خاکستری

https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request
https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request


ساعت قبل از پرواز آزمایش سریع آنتی ژن را اتجام دهند وهمچنین پس از  24و یا  PCRساعت قبل از پرواز تست  72

 قرار گیرند.  PCRورود به فرودگاه های جمهوری قبرس تحت آزمایش 

مشروط بر اینکه روز در ایزوله اجباری باقی می ماند  7روز یا  10هزینه تست توسط مسافر پرداخت می شود و به مدت 

 شود. منفی  PCRآزمایش نتیجه   و به هزینه خود مسافر در روز هفتم

 
در مورد کارگران خانگی و هر فرد دیگری که مانند کارکنان بخش های کشاورزی/ دامپروری، توسط وزارتخانه ها و یا 

 اهینامه معتبر واکسیناسیون یا بهبودیواکسینه نشده اند و یا فاقد گوادارت مربوطه اجازه کار در جمهوری را دارنداما 

طبق مصوبه شورای وزیران، این افراد میبایست در طول مدت قرنطینه هزینه اقامت خود را پیش پرداخت نمایند.  میباشند،

 .اعمال میشودبا اینحال خاطر نشان میشود که شرایط یکسانی برای مسافران کشورهای دسته خاکستری 

، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای CyprusFlightPassهمچنین مشخص شده است که برای اهداف پلت فرم 

که به صورت هفتگی منتشر می شود، طبقه بندی می  ECDCو سوئیس همچنان بر اساس نقشه رنگی  EEAعضو 

 شوند.
 

روندان قبرس، از جمله همسران خارجی در بدو ورود به جمهوری قبرس توسط شه PCRامکان انتخاب انجام آزمایش 

و فرزندان زیر سن قانونی آنها، کلیه ساکنان قانونی جمهوری و افرادی که حق ورود به جمهوری را مطابق با وین دارند. 

 کنوانسیون اعمال نمی شود.

مراجعه کرده و فرم مربوطه را  CyprusFlightPass سفر به سایت ساعت قبل از  48 همه مسافران موظف هستند 

 پر نمایند.
 

 


