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 أجوبة /أسئلة

 2021يوليوز   14تحيين 

 

 

 

 : ما هي الدول التي تم إعادة فتح الحدود البحرية والجوية معها؟ 1س 

 )جميع البلدان التي ال تظهر في القائمة ب(    (أ)• بلدان القائمة 

 المغرب؟ : ما هي الوثائق المطلوبة لدخول 2س 

 :  أ(القائمة )بالنسبة لبلدان 

 بالكامل  • شهادة تثبت أن الشخص قد تم تطعيمه 

 أو 

عند   سلبي PCRاختبار ب   اإلدالءجزئيا يجب   نبالنسبة لألشخاص غير المطعمين أو المطعمي  

 ؛   (المدة الفاصلة بين االختبار و اإلقالع)ساعة  72 قبل الركوب في الطائرة تم إجراؤه

 ، كباللر• البطاقة الصحية 

 . العمل بها الجاري الصحبة باإلجراءات لاللتزام بالشرف تصريح  •

 ب(: القائمة ) بالنسبة لبلدان 

 : كليالألشخاص المطعمين  بالنسبة •

 تطعيمه بالكامل شهادة تثبت أن الشخص قد تم   -

 مع: 

 المدةساعة ) 48ال تزيد عن   ته،سلبي عند الركوب في الطائرة مد PCRنتيجة اختبار  -

 ؛ ( واإلقالع  االختبار بين الفاصلة

 . العمل بها الجاري الصحبة باإلجراءات لاللتزام بالشرف تصريح  -

 : جزئيا  المطعمين أو  المطعمين  غير  لألشخاص بالنسبة •

 المدةساعة ) 48ال تزيد عن   تهمد  ،سلبي عند الركوب في الطائرة PCRنتيجة اختبار  -

 ؛ إلزامية( مع واإلقالع  االختبار بين الفاصلة

تبعا لقرار السلطات العمومية باستئناف األسفار والرحالت الدولية من وإلى المغرب ابتداء من يوم 

رتكم أجوبة بخصوص التساؤالت األكثر تداوال. ، تضع وزارة الصحة رهن إشا2021يونيو  15الثالثاء 

 .األسئلة بشكل مستمر ومتواصل واألجوبة عنوسيتم تزويد هذا الركن بالمعلومات 
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 (؛ بالنسبة لغير المغاربة) أيام 10خاضع للرقابة لمدة الصحي الحجر ال -

 أيام بالنسبة للمغاربة  5العزل الذاتي بالمنزل لمدة  -

ة الجاري بها  ي لاللتزام بالعزل الصحي والتقيد باإلجراءات الصح تصريح بالشرف  -

 العمل. 

 . كباالبطاقة الصحية للر •

 : هل الحجر الصحي إلزامي لجميع الركاب؟ 3س 

 أيام، 10يلزم الحجر الصحي الخاضع للرقابة لمدة   ،بالقادمين من الالئحة   بالنسبة للركاب  نعم،

مع اختبار   المحلية، المحددة مسبقًا من قبل السلطات  المبانيعلى نفقة الشخص المعني في أحد 

PCR  التاسع؛في اليوم 

القائمة ب: يلزم  القادمين من من المغرب و المنحدرين  بالنسبة للمواطنين المغاربة أو األشخاص 

 ( في اليوم الخامس. PCRمع اختبار فحص )سريع أو  أيام، 5في المنزل لمدة  العزل الذاتي

 ؟ PCRعفى من اختبار  ي: هل التطعيم  4س 

 وتم تطعيمه بالكامل.    )أ(من إحدى دول القائمة   قادمإذا كان الشخص المعني  نعم،• 

 المغرب؟ في  المعترف بها: ما هي اللقاحات 5س 

 • أسترازينيكا 

 • سينوفارم

 • سبوتنيك 

 بيوانتك • فايزر/ 

 • يانسن )جونسون آند جونسون( 

 • كوفيشيلد  

 • موديرنا 

 • سينوفاك

 : ما هي معايير صالحية شهادة التطعيم؟ 6س 

حسب    تيناثن  أو  واحدة• يعتبر الشخص قد تم تطعيمه بالكامل بعد أسبوعين من آخر جرعة )

 نوع اللقاح(.

 لألطفال؟  اجباري PCR: هل اختبار  7س 

مطلوب لألشخاص الذين تزيد    PCRفإن اختبار  المغرب، • للمسافرين الراغبين في زيارة 

 . البلد القادمين منه سنوات بغض النظر عن  10أعمارهم عن 
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فماذا   ،COVID-19عراض توحي بـ ي أإذا ظهرت عل المغرب،: بمجرد وصولي إلى 8س

 أفعل؟

 يجب:  ،COVID-19عندما تظهر األعراض التي توحي بـ 

 العزل الذاتي االحتياطي •

   بالتدابير االحترازية• التقيد الصارم 

 إلجراء اختبار تشخيصي.  مركز صحي • الذهاب إلى أقرب 

 الصحة. وزارة  : االختبارات التشخيصية تقدم مجانا في مرافقملحوظة

 ؟ COVID-19أين يمكنني إجراء اختبار لتشخيص  المغرب، في: 9س 

مركز  إلى أقرب  يجب التوجه ،COVID-19عندما تظهر األعراض التي توحي بـ  •

 إلجراء اختبار تشخيصي.   صحي

 . لكذالمخصصة لالصحة وزارة • ملحوظة: االختبارات التشخيصية تقدم مجانا في مرافق  

قبل مغادرتي إلى المغرب في إحدى   مكثتفي إحدى دول القائمة "ب" لكنني  أقيم: أنا 10س 

 الحجر الصحي عند وصولي إلى المغرب؟ ب  التقيدهل يتعين علّي   "،دول القائمة "أ

لألشخاص القادمين من البلدان المدرجة في القائمة   ينإلزامي أو العزل الذاتي • الحجر الصحي 

 ب.

سيخضع األشخاص من دول   "،أيام في إحدى دول القائمة "أ 10• بعد اإلقامة التي تزيد عن 

  الحجر الصحييعني إعفاءهم من   مما "على بلدان القائمة "أالشروط المطبقة  ب “لنفسالقائمة "

 . أو العزل الذاتي 

 إجراء اختبار إضافي على ظهر السفينة أم عند الوصول إلى المطار؟ : هل سيتم 11س 

مختبرات متنقلة ويمكن إجراء اختبارات  سفن المسافات الطويلة بوزارة الصحة    ستجهز• 

PCR .على متنها حسب الحالة 

 تشخيصية عند الضرورة عند الوصول إلى المطار.  اختباراتإجراء  يمكن وبالمثل،• 

 القوائم قابلة للتحديث؟ : هل 11س 

مع    الوزارات،قبل لجنة مشتركة بين  من ( أ و ب)  يتم اعتماد تصنيف البلدان في قائمتين  نعم،• 

وفي    مرتين كل شهرمراعاة تقييم المخاطر الصحية ومعايير أخرى. ويتم تحديث هذا التصنيف 

 .لكذيستوجب األمر  كل مرة  


