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سوابق تغییرات
این دستورالعمل در کارگروهی به ریاست معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با عضویت معاون
حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و معاون کنسولی ،مجلس و ایرانيان وزارت امور خارجه تدوین گردیده است( .با
مشارکت سازمان هواپيمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی)
هرگونه مصوبه و ابالغيه بر مبنای همين دستورالعمل انجام میگيرد .دستگاههای ذیربط در سایر وزارتخانه ها و
دانشگاههای علوم پزشکی ملزم هستند صرفاً بر اساس این دستورالعمل اقدام نمایند .در صورت نياز به هر گونه تغيير
به اقتضای شرایط منطقهای واستانی ،مالحظات جدید پس از طرح در کارگروه و در قالب ویرایش جدید از طریق
سلسه مراتبی که در بند  5چارچوب دستورالعمل ذکر شده ابالغ و عملياتی می گردد.
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-9

کلیات

در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت ببماری کرونا و الزامات سازمان جهانی بهداشت  WHOو با هدف افزایش اقدامات
پيشگيرانه در جلوگيری از شيوع ویروس کرونا در کشور و روز آمد کردن پروتکل های بهداشتی مربوطه براساس
یافتههای علمی این دستورالعمل به اجرا گذاشته می شود.
هدف

9-9

هدف از تدوین این دستورالعمل  ،ایجاد و مستند نمودن یک روش یکنواخت و مشخص جهت اقدامات پيشگيرانه
در جلوگيری و کنترل شيوع ویروس کرونا در کشور از طریق مبادی مرزی رسمی هوایی و دریایی می باشد.
2-2

تعاریف

در این شيوهنامه ،واژه های زیر در معانی مشروح مربوطه به کار میروند:
 سازمان جهاني بهداشت ( : )WHOسازمان جهانی بهداشت که یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل
متحد محسوب می گردد.
 فرودگاه :کليه فرودگاه های کشور که تردد مسافران بين المللی هوایی در آنها صورت می گيرد و راهبری آن
بر عهده سازمان هواپيمایی کشوری است.
 بندر :کليه پایانه های مسافری دریایی کشور که تردد مسافران بين المللی دریایی در آنها صورت می گيرد و
تحت مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی کشور اداره می شود.
 شرکت حمل کننده :کليه شرکت های هواپيمایی و شرکت های حمل و نقل دریایی که نسبت به جابجایی
مسافران اقدام می کنند.
 کشورها با شرایط ویژه :کشورهایی که وضعيت شيوع ویروس کرونا در آنها در حالت بحرانی است و پذیرش
مسافر مستقيم و غيرمستقيم مبتنی بر شرایطی است که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم می
کند.
 کشورهای پرخطر :کشورهایی که وضعيت شيوع کرونا در آنها در حالت پرخطر است و پذیرش مسافران
مستقيم و غيرمستقيم از مبدا این کشورها با تشدید مراقبت های بهداشتی صورت می پذیرد.
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 سایر کشورها :کشورهایی که در گروه کشورهای با شرایط ویژه پرخطر قرار نداشته باشند.
 تست  : PCRتست ملکولی که برای تشخيص کرونا به کار برده می شود و نتيجه تست طی حداقل  02تا 24
ساعت بعد آماده می گردد.
 تست رپید (سریع) :تست تشخيص آنتی ژن کرونا به روش سریع می باشد که نتيجه آن طی  01دقيقه
آماده می گردد.
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-0

مقدمه:
ویروسها جهش مییابند و این جهش هنگام تکثير و با هدف سازگار شدن با محيط روی میدهد.
تاکنون جهش های متعددی در نوع جدید ویروس کرونا موسوم به «کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی  »0گزارش
شده است که اغلب تبعاتی در شيوه مقابله با آنها به همراه نداشته است؛ به عبارت دیگر اکثر این جهش ها قدرت
و قابليت انتشار ویروس را تغيير نمی دهند.
ولی نوع جهش یافته موسوم به انگليسی از قابليت انتشار بسيار باالتری برخوردار است .از این رو سازمان بهداشت
جهانی (  ) WHOتوصيه به اقدامات تشدیدیافته جهت افزایش تمهيدات کنترلی به سطحی بيش از پيش نموده
است.
این دستور العمل با توجه به شرایط موجود و سير اپيدميولوژیک بيماری کووید 01-و همچنين توصيه های بين
المللی و نظرات صاحب نظران بهداشتی و حوزه راه و ترابری و امور خارجه کشور تهيه گردیده است و در طول زمان
با توجه به شرایط و رخدادهای جدید به روزرسانی شده و مورد بازنگری قرار می گيرد.
به منظور ایجاد وحدت رویه پس از تدوین و تصویب پروتکل های بهداشتی توسط وزارت بهداشت ،مفاد دستورالعمل
اجرای پروتکل در کارگروه مشترک تدوین شده و نسخه نهایی آن از طریق وزارت بهداشت به سایر وزارتخانه های
ذینفع ابالغ و از طریق هر وزارتخانه متبوع در اسرع وقت به سازمانها و دستگاههای ذیربط منعکس خواهد شد.
کليه بخش نامه ها و دستورالعمل ها اجرایی قبلی برای پذیرش مسافران در مبادی مرزی هوایی و دریایی که در
این رابطه صادر گردیده است پس از ابالغ دستورالعمل فعلی لغو میگردد.
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 -3چارچوب اجرایي دستورالعمل:
 -0این دستوالعمل توسط کليه ذینفعان انجام سفرهای بينالمللی هوایی و دریایی در بخش مسافری الزم االجرا
است.
 -0برقراری سفرهای مستقيم از/به کشورهای با شرایط ویژه و همچنين پذیرش مسافر غيرمستقيم از مبدا این
کشورها توسط شرکت های حمل کننده تابع شرایط اعالم شده توسط وزارت بهداشت ،درمان است.
 -9پذیرش مسافران از کشورهای پرخطر و سایر کشورها بر اساس مفاد مختص هر یک در این دستورالعمل بالمانع
است.
 -2مسافرانی که واکسن کووید  01را دریافت کرده اند نيز مشمول کليه شرایط تعيين شده در بخش های 6گانه
ضوابط و دستورالعمل اجرایی پذیرش مسافران بين المللی هوایی و دریایی مندرج در قسمت چهارم این سند
می باشند.
 -5پس از هرگونه بهروزرسانی بر فرآیندهای این سند ،نسخه جدید نهایی با عنوان ویرایش (شماره/نام ماه/سال)
می بایست از طریق و با تاکيد بر حفظ ترتيب مراحل زیر ،اجرایی گردد:
گام اول :ارسال ویرایش جدید از سوی وزیر یا معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به وزیر
و یا معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و وزیر و یا معاون کنسولی ،مجلس و ایرانيان وزارت امور خارجه
گام دوم :ابالغ ویرایش جدید توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان هواپيمایی کشوری و سازمان بنادر و
دریانوردی
گام سوم :صدور اطالعيه هوایی بينالمللی (نوتام) توسط سازمان هواپيمایی کشوری و صدور اطالعيه بينالمللی
به دول همکار در حمل و نقل دریایی از طریق هماهنگی و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت امور
خارجه در سریعترین زمان ممکن
گام چهارم :ابالغ ویرایش جدید توسط معاونت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی جهت اجرای دستورالعمل در پایگاه های مراقبت بهداشت مرزی در فرودگاه ها و بنادر
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تبصره :به منظور تسریع در اقدامات اجرایي برای کشورهای شرایط ویژه ،با هماهنگي اعضای کارگروه ،ابالغ اقدامات
به پایگاه های بهداشت مرزی همزمان با صدور اطالعیه های بین المللي بالمانع است.

 -6در صورت نياز ليست کشورهای پرخطر توسط وزارت بهداشت به روز رسانی و ابالغ می شود و محدودیت های
اعمال شده در فاصله زمانی  9روز بعد از اعالم بين المللی از سوی جمهوری اسالمی ایران ،قابليت اجرا توسط
پایگاه های مراقبت بهداشت مرزی را خواهد داشت.
تبصره :اعمال محدودیت برای کشورهای با شرایط ویژه ،از این شرایط مستثني است و به صورت جداگانه و حسب
شرایط ،توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اعالم مي شود.
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 -4ضوابط و دستورالعمل اجرایي پذیرش مسافران بین المللي هوایي و دریایي

 -9-4پذیرش مسافران در فرودگاه/بندر کشور مبدا:
 -0کليه اتباع ایرانی و خارجی (باالی  4سال) اعم از عادی ،دیپلمات و  ....که قصد سفر به جمهوری اسالمی ایران
را دارند ،ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی ( )RT-PCRمنفی از نظر کووید ( 01ویروس کرونا) با مدت اعتبار
حداکثر  16ساعت از آزمایشگاه های مورد تایيد وزارت بهداشت کشور مبدا به زبان انگليسی یا مورد تایيد
کنسولگری ،پيش از سوار شدن به هواپيما/شناور در فرودگاه/بندر مبدا می باشند.
تبصره :شرکت حمل کننده ملزم به دریافت و راستی آزمایی نتيجه تست مربوطه مسافر در کانتر پذیرش
در مبدا می باشد.
0-0

ليست آزمایشگاههای معتبر در کشورهای خارجی توسط وزارت امورخارجه و بطور رسمی از وزارت
بهداشت کشور مبدا اخذ و ضمن به روز رسانی دوره ای و اطالع رسانی در وبسایت سفارت ایران در
کشور مبدا ،در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهر سازی قرار خواهد
گرفت .آزمایشگاههای خارج از کشور موظفند یک نسخه از جواب آزمایش را به مسافر ،یک نسخه
الکترونيکی به شرکت حمل کننده مربوطه و یک نسخه را به کنسولگری ایران در کشور مبدا ارسال
نمایند .کنسولگری ها باید جوابيه دریافتی از آزمایشگاهها را در اسرع وقت و قبل از انجام سفر مسافرین
برای راستی آزمایی به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و پایگاه مراقبت بهداشت مرزی ارسال
نمایند.

0-0

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به صدور اطالعيه های بينالمللی از طریق فرآیندهای موجود
و مصوب و انعکاس ليست آزمایشگاه های مورد تایيد به ذینفعان بخش هوایی و دریایی اقدام نماید.
بدیهی است شرکت حمل کننده مسافر در مبدا ،تنها مجاز به پذیرش مسافرانی خواهد بود که گواهی
تست مولکولی ( )RT-PCRمنفی آنها از نظر کووید ( 01ویروس کرونا) از یکی از آزمایشگاه های
اعالم شده صادر شده باشد.

9-0

در صورتی که نتایج برگه های آزمایش به زبانی غير از انگليسی صادر شده باشد ،نتيجه آزمایش می
بایست صرف نظر از مثبت یا منفی بودن توسط کنسولگری توضيح داده شده و ممهور گردد و به
مسافران تحویل داده شود.
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 -0خود اظهاری نامه عدم ابتال به کووید  01که در فرودگاه/بندر مبدا توسط شرکت حمل کننده به مسافر تحویل
داده می شود ،توسط مسافر به دقت تکميل و تحویل نماینده شرکت حمل کننده می گردد .فرم تعهد مسافر
پس از ورود به کشور بالفاصله باید در اختيار مسئول پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی قرار گيرد.

 -2-4پذیرش مسافران در فرودگاه/بندر مقصد در کشور:
 -0کليه مسافران هنگام ورود به فرودگاه/بندر مقصد و پيش از گذرنامه ،ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی (RT-

 )PCRمنفی از نظر کووید ( 01ویروس کرونا) به نمایندگان مستقر در پایگاه مراقبت بهداشت مرزی و قرار
گرفتن تحت غربالگری (مراقبت سندرميک و تب سنجی) توسط آنها می باشند.
 -0آزمایش مجدد تست مولکولی ( )RT-PCRدر بدو ورود به کشور و در فرودگاه/بندر مقصد در شرایط زیر انجام
می شود:
 0-0مسافران مستقيم/غيرمستقيم باالی  4سال که از مبدا کشورهای پرخطر سفر کرده و یا از آن کشورها به
عنوان نقطه ترانزیتی (با اقامت بيش از  2ساعت) استفاده کرده اند.
 0-0مسافران ورودی از مبدا سایر کشورها که در غربالگری و مراقبت سندرميک به عمل امده در مرز ورودی
عالمت دار و یا مشکوک باشند.
تبصره :اخذ تست مجدد از مسافران کشورهای با شرایط ویژه ،تابع شرایط خاص اعالمي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي است.
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 -3-4قرنطینه:
اعزام به قرنطينه پس از ورود به کشور در شرایط زیر انجام می شود:
 -0قرنطينه  02روزه در محل اسکان شخصی :کليه مسافرین ورودی بدون عالمت و دارای تست منفی RT-PCR

از نظر کووید ،01-باید آدرس دقيق محل اسکان شخصی (قرنطينه  02روزه) خود را که در فرم تعهد مسافر
در مبدا تکميل شده (فرم پيوست) به همراه شماره های تماس تلفنی در دسترس ،اعالم نموده باشند و پس
از گذر از بخش گذرنامه ،بدون استفاده از وسيله نقليه عمومی گروهی از جمله اتوبوس یا مينی بوس به محل
قرنطينه  02روزه خود عازم شود .ضمنا می بایست اطالع رسانی به مسافرین در خصوص عدم استفاده از
وسایل نقليه عمومی گروهی به نحو شایسته در مبدا و توسط شرکت های حمل کننده به عمل آید.
برای مسافران ورودی از کشورهای پرخطر مجددا  9تا  5روز پس از ورود به کشور ،در همان محل قرنطينه،
نمونه تنفسی جهت انجام تست  RT-PCRتوسط تيم مراقبت رهگيری تماس یافتگان متعلق به پایگاه بهداشتی
پوشش دهنده منطقه ی محل قرنطينه ایشان ،اخذ شده و بطور ایمن بالفاصله جهت بررسی به آزمایشگاه
ارسال می گردد.
 -2قرنطينه افراد دارای عالیم در بيمارستان ،محل اسکان شخصی یا هتل :مسافرانی که دارای عالیم و مشکوک
به بيماری کووید 01-باشند یا تست مجدد آنها در فرودگاه/بندر مثبت شده باشد ،توسط تيم مراقبت بهداشت
مرزی برای ایزوله یا قرنطينه به بيمارستان ،منزل یا هتل (به تشخيص تيم مراقبت بهداشتی مرزی) هدایت
می شوند و مشخصات آنها در سامانه های الکترونيک مربوطه ثبت شده و به تيم مراقبت رهگيری تماس
یافتگان ( )CTپایگاه بهداشتی پوشش دهنده منطقه ی محل زندگی در شهرستان محل ایزوله  02روزه ایشان
(اقامت/بستری) اطالع داده می شود .بررسی تماس یافتگان طبق دستورالعمل ابالغی مرکز مدیریت بيماری
های واگير وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (اجرایی در گام چهارم مبارزه با کووید)01-انجام خواهد
گرفت .وزارت راه و شهرسازی موظف به تامين فضای قرنطينه موقت در محل فرودگاه/بندر جهت ایزوله کردن
افراد مشکوک به ابتال ،تا زمان انتقال به قرنطينه می باشد.

 -9دیپلمات ها ،مامورین و نمایندگان سازمانهای بين المللی ،مشمول کليه شرایط مطرح شده در دستورالعمل
برای پذیرش در مبدا و مقصد می باشند ،با این تفاوت که در صورتی که دارای عالیم بالينی و یا مشکوک به
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بيماری تشخيص داده شوند بالفاصله به محل اقامت رسمی کشور متبوع خود در اختيار سفارت آن کشور
برای ایزوالسيون و قرنطينه اعزام می گردند.
 -2در صورتی که بنا به شرایط خاص اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نياز به اعزام
مسافران به هتل باشد ،وزارت راه و شهرسازی موظف به هماهنگی و برنامه ریزی با هتلها می باشد.

 -4-4هزینه های تست و اقامت:
 -0هزینه تست مولکولی ( )RT-PCRدر کليه فرودگاه ها و بنادر کشور یکسان و برابر تعرفه تعيين شده توسط
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (دالر یا ریال) بوده و پرداخت آن به عهده مسافران است.
 -0پرداخت هزینه های اقامت در هتل تا مدت زمان تعيين شده توسط وزارت بهداشت ،بر عهده مسافران است.
 -9وزارت راه و شهرسازی موظف است از حضور نمایندگان صرافی در محل فرودگاه/بندر و پيش از گذرنامه اطمينان
حاصل نماید و هماهنگی های الزم را با هتل ها و مراکز اقامتی انجام دهد.

 -5-4الزامات مراقبتي و بهداشتي
 -0اجرای موازین کنترل عفونت در برخورد با این بيماران به صورت سختگيرانه مورد تاکيد قرار گيرد.
 -0کليه تماس یافتگان با مسافران مشکوک به بيماری یا مبتال ،توسط تيم های مراقبت رهگيری تماس یافتگان،
تحت ردیابی و پيگيری دقيق و نمونه گيری با تست سریع آنتی ژنی ( )RDTقرار گيرند (از نمونه گيری
زودهنگام اطرافيان در قبل از  24ساعت اول تماس با بيمار ،خودداری شود زیرا می تواند منفی کاذب شود)
 -9افرادی که تست سریع آنتی ژنی ( )RDTآنها مثبت شود ،نياز به رعایت ایزوله بر اساس دستورالعمل دارند و از
حضور در محل کار و جامعه اکيدا منع گردند .نظارت بر صحت ایزوله این بيماران بسيار اهميت دارد و نقض
مقررات ایزوله ،تهدید کننده امنيت سالمت جامعه تلقی می گردد.

ویرایش 20

00

اسفند ماه 99

دستورالعمل مراقبت مسافران مشكوك به ابتال به بيماری كرونا در مبادی مرزی رسمی هوایی و دریایی ج.ا.ا

 -2تماس یافتگانی که تست  RDTآنها منفی می شود ،در بازه زمانی  0تا  2روز بعد مجددا نمونه گيری و تست
 RDTشوند و در صورت مثبت شدن ایزوله شده و در صورت منفی شدن در نوبت دوم ،دوره قرنطينه برای 02
روز ادامه خواهد یافت.
 -5در صورتی که افسر گذرنامه در بررسی گذرنامه و مستندات مسافر متوجه شود که در عرض  02روز گذشته
در یکی از کشورهای مشمول دستورالعمل حضور داشته است ،موظف است مسافر را برای بررسی بيشتر به
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی هدایت نماید.
 -6نظارت بر حسن اجرای ایزوله ،قرنطينه ،نمونه گيری و حمل ایمن نمونه ،ثبت و گزارش دهی موارد مشکوک
و مسافران وارده مشمول این دستورات ،برعهده معاون بهداشت دانشگاه/رئيس مرکز بهداشت شهرستان(مدیر
مبارزه با بيماری ها ) در شهرستان های محل اسکان مسافران و شهرستان های دارای مبادی مرزی هوایی و
دریایی می باشد.
 -7تمامی نمونه هایی که با تست ملکولی  RT-PCRاز نظر کووید( 01ویروس کرونا) مثبت شوند ،جهت بررسی
سکانس ویروسی و واریانت جدید سارس ، 0-به آزمایشگاه انستيتو پاستور ایران (یا سایر آزمایشگاه های
منتخب بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) ارسال خواهد شد.
 -4به منظور پاسخگویی به تقاضا و کاهش زمان ایستایی مسافران در فرودگاه/بندر ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بر اساس حجم تردد و ترافيک هر یک از پایانه ها ،نسبت به افزایش نيروهای بهداشت در پایانه
های مرزی اقدام می کند.
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 -6-4لیست کشورها
فهرست کشورها در صورت لزوم به صورت دوره ای به روز رسانی و اعالم خواهد شد.
بدیهی است بنا به ضرورت و اقتضای شرایط ،وضعيت پذیرش مسافران از مبدا کشورها با شرایط ویژه ،بصورت
جداگانه ابالغ می گردد.
 -9لیست کشورهای با شرایط ویژه:
انگلستان ،آفریقای جنوبی ،آنگوال ،آرژانتين ،بوليوی ،بوساوانا ،برزیل ،بوروندی ،کيپ ورد ،شيلی ،کلمبيا ،جمهوری
دموکراتيک کنگو ،اکوادور ،اسواتينی ،گينه فرانسوی ،لسوتو ،گویان ،ماالوی ،موریتانی ،موزامبيک ،ناميبيا ،پاناما،
پاراگوئه ،پرو ،رواندا ،سيشيل ،سورینام ،تانزانيا ،اوروگوئه ،ونزوئال ،زامبيا ،زیمباوه
وضعیت پذیرش مسافران کشورهای با شرایط ویژه :مسافران مستقيم یا غيرمستقيم به مقصد ایران که
ظرف حداکثر دو هفته قبل از موعد سفر ،بيش از  2ساعت در یکی کشورهای فوق الذکر با شرایط ویژه اقامت
داشته اند ،تا اطالع ثانوی امکان ورود به جمهوری اسالمی ایران را ندارند و پذیرش آنها در فرودگاه/بندر کشور
مبدا ممنوع است.
 -2کشورهای پرخطر :کليه کشورهای قاره اروپا
 -3سایر کشورها :کليه کشورهایی در گروه کشورهای با شرایط ویژه و پرخطر نباشند.
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