متطلبات الدخول إلى الفعاليات

في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)
النسخة الرابعة 4 ،أكتوبر 2021

بناء على
* المعلومات الواردة في هذا المستند قد تتغير
ً
تحديث اإلرشادات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعن ّية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

متطلبات الدخول إلى الفعاليات
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)

متطلبات الدخول إلى الفعاليات للمشاركين
المحليين (سكان اإلمارات العربية المتحدة)
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1
يقتصر حضور
الفعاليات
على األشخاص
المطعمين فقط
ّ

يجب على المشاركين في
الفعاليات إبراز صالحية
نظام المرور األخضر عن
طريق تطبيق الحصن
ُيمنح تصريح المرور لـ:

األشخاص الذين
ّ
تلقوا جرعتين
من اللقاح

3
المطعمين:
على المشاركين
ّ

إبراز شهادة بنتيجة فحص
سلبية لمسحة األنف ()PCR
اس ُتلمت خالل  48ساعة قبل
الدخول الفعالية

يجب على
المشاركين مراعاة

الخط الساخن

المشاركين في
التجارب السريرية
للقاحات

يجب على المشاركين إثبات عدم مرور ما يزيد عن
 6أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية و 3أشهر
من تاريخ تلقي الجرعة الثانية للفئات المعرضة
للخطر مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة

التباعد الجسدي

من داخل اإلمارات800 23 632 :
من خارج اإلمارات+971 2 444 6900 :

اإللتزام بارتداء
الكمامة

التعقيم المنتظم
لأليدي
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متطلبات الدخول إلى الفعاليات
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)

متطلبات الدخول إلى الفعاليات
للمشاركين الدوليين من

3

يقتصر حضور الفعاليات على
المطعمين فقط
األشخاص
ّ

دول القائمة الخضراء

2
1

قبل حجز رحلتك لحضور فعالية ما

متطلبات المشاركين
القادمين من إحدى
دول القائمة الخضراء

في أبوظبي ،تحقق من حالة بلدك
على موقع زوروا أبوظبي اإللكتروني:

Visit Abu Dhabi

األفرادالمطعمين فقط.
يقتصر حضور الفعاليات في أبوظبي على
ّ
على المسافرين اتباع الخطوات التالية لتسجيل تطعيمهم:

1
4

سجل وصولك بتسجيل
ّ

الدخول إلىICA.gov.ae :

عندما تخطط للرحلة

2

استكمل
تسجيل استمارة
الوصول

3

وسجل حسابك باستخدام
حمل تطبيق الحصن
ّ
ّ
ً
سابقا
رقم التعريف الموحد الذي استلمته
باإلضافة إلى رقم هاتفك

قبل اإلقالع إلى أبوظبي ،على جميع المسافرين
المطعمين إبراز شهادة نتيجة فحص
المطعمين وغير
ّ
ّ
( )PCRسلبية اس ُتلمت خالل  48ساعة قبل دخول الفعالية

5

ستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة ()OTP
الستكمال تسجيلك في تطبيق الحصن

المطعمون
الزوار
ّ
ّ

المطعمين
الزوار غير
ّ
ّ

•فحص مسحة األنف ( )PCRعند الوصول وفي اليوم
السادس إذا قمت بتمديد إقامتك في أبوظبي
•ال حاجة للحجر الصحي

•فحص مسحة األنف ( )PCRعند الوصول وفي اليومين
السادس والتاسع إذا قمت بتمديد إقامتك في أبوظبي
•ال حاجة للحجر الصحي

( غير مسموحٍ دخولهم إلى الفعاليات)

اللقاحات المعتمدة في دولة اإلمارات
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يجب على المشاركين
المطعمين إبراز شهادة
ّ
نتيجة فحص ()PCR
سلبية اس ُتلمت خالل 48
ساعة قبل دخول الفعالية

سينوفارم

فايزر-بيونتيك

جونسون اند جونسون

سبوتنيك
موديرنا

أوكسفورد-أسترازينيكا
غاماليا (سبوتنيك في)

انقر هنا لمزيد من التفاصيل

ال يلزم إجراء فحص مسحة األنف  PCRلدخول أبوظبي ،وذلك اعتبا ًرا من يوم األحد  19 ،سبتمبر 2021
ً
وفقا لإلجراءات المعتمدة من خالل إظهار حالة تطعيمهم
المطعمين في أبوظبي
المطعمين دخول األماكن العامة المقتصرة على
مالحظة :يمكن للسياح
ّ
ّ
بطريقتين )1( :التسجيل في تطبيق الحصن إلظهار حالة التطعيم ونتائج الفحوصات التي أجريت في الدولة ،أو ( )2إبراز شهادات التطعيم على التطبيقات
الرسمية لدول إقاماتهم ونتائج الفحص على الهاتف.

يجب على
المشاركين مراعاة

الخط الساخن

التباعد الجسدي

من داخل اإلمارات800 23 632 :
من خارج اإلمارات+971 2 444 6900 :

اإللتزام بارتداء
الكمامة

التعقيم المنتظم
لأليدي
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يقتصر حضور الفعاليات على
المطعمين فقط
األشخاص
ّ

الدول األخرى

2
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قبل حجز رحلتك لحضور فعالية ما

متطلبات المشاركين
القادمين من الدول األخرى

في أبوظبي ،تحقق من حالة بلدك
على موقع زوروا أبوظبي اإللكتروني:
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ّ
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المطعمون
الزوار
ّ
ّ

ستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة ()OTP
الستكمال تسجيلك في تطبيق الحصن

المطعمين
الزوار غير
ّ
ّ

•فحص مسحة األنف ( )PCRعند الوصول وفي
اليومين الرابع والثامن إذا قمت بتمديد إقامتك
في أبوظبي
•ال حاجة للحجر الصحي

( غير مسموحٍ دخولهم إلى الفعاليات)

•فحص مسحة األنف ( )PCRعند الوصول وفي اليوم
التاسع إذا قمت بتمديد إقامتك في أبوظبي
•الحجر الصحي مطلوب لمدة  10أيام

اللقاحات المعتمدة في دولة اإلمارات

3
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األسئلة الشائعة

س :أصدرت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث إعال ًنا يفيد بضرورة تطعيم جميع المشاركين في
الفعاليات ،فهل هذا مطبق اآلن؟
تعميما بتاريخ  15أغسطس
الفعلي لإلعالن اعتبارًا من  20أغسطس ،إذ أصدرت دائرة الثقافة والسياحة
ج :نعم ،فقد بدأ التطبيق
ً
ّ
لتأكيد ذلك.

حاليا بشأن سعة الفعاليات والمطاعم وحفالت الزفاف في أبوظبي؟
س :ما هي اللوائح المطبقة
ًّ
ج :تقام الفعاليات في أبوظبي بسعة  %60من المكان ،بينما تعمل المطعم بسعة  %80مع  10أشخاص بحد أقصى لكل
تم تحديد سعة حفالت الزفاف لتبلغ  %60مع  100شخص بحد اقصى للحضور.
طاولة ،في حين ّ

ّ
المتبع في حال وصول أحد المشاركين مع نتيجة فحص مسحة األنف ()PCR
س :ما هو البروتوكول
منتهية الصالحية؟
ّ
مجهز في الموقع إلجراء فحص ( )PCRسريع.
ج :يُمنع دخول المشارك ويتم توجيهه إلى مرفق

س :هل تقبل أدنيك نتيجة الفحص بالليزر ()DPI؟
ج :ال ،نتائج الفحص بالليزر ( )DPIغير مقبولة ،بينما ُتقبل نتائج فحوصات مسحة األنف ( )PCRالسلبية فقط مع صالحية  48ساعة.

ّ
المتبع في حال شعر أحد المشاركين بتوعك في موقع الفعالية؟
س :ما اإلجراء
موظفي أدنيك أو األمن على الفور التخاذ اإلجراء الالزم.
ج :يتم إبالغ أحد
ّ

س :ما هي تكلفة إجراء فحص مسحة األنف ( )PCRفي أدنيك؟
درهما إماراتيًا مع تسليم النتيجة في غضون  24ساعة بينما تبلغ تكلفة الفحص السريع 300
ج :تكلفة الفحص العادي 50
ً
درهم مع تسليم النتيجة في غضون  4ساعات.

الخط الساخن

من داخل اإلمارات800 23 632 :
من خارج اإلمارات+971 2 444 6900 :

