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تصريــــــح دخـــــــول استثنـــائي
Exceptional Entry Permit Permit Detailsبيانات التصريح

اسم صاحب التصــریح: 
Permit Holder Name: -----

 RP Number: -------

Nationality: ----

Employer:

الرقـــــــــــم الشخصي:
الجنـسیـــــــــــــــــــــة: ال

جھة العمــــــــــــــــــل: مؤسسھ قطر للتربیھ والعلوم وتنمیة

Passport Details بيانات الجواز
Passport Number:

Relationship to Sponsor: WORK

Profession:

Passport Expiry: 2023-04-04

RP Expiry: 2022-04-14

رقــــم الجـــــــــــــواز: العالقــــة 
بالمســـتقدم: عمل 

المھنة: 
تاریخ انتھاء الجــواز: تاریخ 

انتھاء اإلقامــة:
Quarantine Requirements شـــــروط الحجر
- A Hard copy of this permit and a signed quarantine undertaking MUST be presented to
concerned officials at airport (Pledge form could be found on the Qatar Portal website
portal.www.gov.qa)
- EHTERAZ application MUST be downloaded upon arrival.
- The permit holder will be exempted from undergoing a test at the airport in Qatar, if they
provide a proof of conducting the test within the last 48 hours prior to the departure time, at
an approved hospital in the country of departure.
Quarantine Types:
Arriving passengers and Airlines must adhere to the instructions and category of quarantine
as follows:

○ Arriving passengers from Green Listed Countries will be subjected to home quarantine for
(7) days.

○ Passengers arriving from other countries will be subjected to hotel quarantine for (7) days.
- Green list countries could be reached on the Coronavirus related information website of the
Ministry of Public Health: covid19.moph.gov.qa
- Hotel booking for quarantine hotels could be done through Discover Qatar website:
(www.discoverqatar.qa)
Exemptions:
The following passengers’ categories are exempted from hotel quarantine and subjected to
home quarantine despite the country of departure:

○ Arrivals above 55 years of age.
○ Passengers accompanying children under 5 years (relatives of the first-degree).
○ Minors under 18 years arriving alone.
○ Arriving passengers with chronic diseases, and pregnant ladies, provided that their

medical reports are issued from Qatari governmental hospitals. No other reports will be
accepted. (Categories of exempted passengers could be reached on the Coronavirus related
information website of the Ministry of Public Health: covid19.moph.gov.qa)

يجب تقديـــم نسخة ورقيـة من هذا التصريح وتــعهد الحجـر للمعنيين في المطار (باإلمكان الحصول على
(portal.www.gov.qa "نموذج التعهد من الموقع االلكتروني لـ"بوابة قطر

− يجب تحميل تطبيق "احتراز" عند الوصول.
− يعفى المسافر من اجراء الفحص في المطار إذا تم اجراء الفحص خالل مدة تقل عن 48 ساعة من وقت

اقالع الرحلة من بلد القدوم في أحد المراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة بدولة قطر.
انواع الحجر:

يجب على المسافرين وشركات الطيران الناقلة االلتزام بالضوابط وتصنيف نوع الحجر حسب االتي:
   ○ للقادمين من الدول المدرجة في القائمة الخضراء تكون مدة الحجر (7) ايام بنظام الحجر المنزلي.

   ○ للقادمين من الدول الغير مدرجة في القائمة الخضراء تكون مدة الحجر (7) يوماً بنظام الحجر الفندقي.
− يمكن االطالع على القائمة الخضراء على الموقع االلكتروني لوزارة الصحة العامة والخاص بفيروس

covid19.moph.gov.qa كورونا
− يمكن إتمام حجز الفندق بالنسبة للحجر الفندقي من خالل الموقع االلكتروني لـ "اكتشف قطر"

(www.discoverqatar.qa)
االستثناءات:

يستثنى من نظام الحجر الفندقي ويستبدل بنظام الحجر المنزلي (بغض النظر عن بلد القدوم) للفئات التالية:
   ○ الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة.

   ○ الذين بصحبتهم اطفال بعمر (5) سنوات فأقل (عالقة من الدرجة األولى).
   ○ القاصرين القادمين بمفردهم (تحت سن 18 عاماً).

   ○ أصحاب األمراض المزمنة والنساء الحوامل بشرط تقديم التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات
الحكومية التابعة لدولة قطر فقط، وال تعتمد التقارير الطبية الصادرة من أي جهة خارجية أخرى. (يمكن

االطالع على الفئات المستثناة من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة العامة والخاص بفيروس كورونا
.(covid19.moph.gov.qa

تطبيق احتراز
EHTIRAZ

الحجز الفندقي
Hotel Booking

اجراء فحص بي سي ار
Swab Test (PCR)

تعهد الحجر
Undertaking

االستبيان الصحي
Health Checklist

This form was printed from Exit-Entry Permits Services Inquiries in MOI Website www.moi.gov.qa
لالستفسار، االتصال بمركز االتصال: 109 أو على الرقم: 0097444069999 من خارج دولة قطر

For inquiry, please call us on 109 or 0097444069999 from abroad

For Airport Verification Only: الستخدام المطار فقط:

www.moi.gov.qa تمت طباعة هذا التصريح من خالل خدمة االستعالم عن تصاريح الدخول والخروج في موقع وزارة الداخلية االلكتروني
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