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تنزيل البطاقة الصحية للركاب عبر اإلنترنت قبل الصعود )يتم توزيعها أيًضا على متن الطائرة أو السفينة(   -

المسافر، عند وملؤها، وال سيما بالعنوان الشخصي داخل المغرب للمعني ورقمي هاتف يتيحان تحديد موقع 

 التي تلي دخوله التراب الوطني؛ (10) الضرورة، خالل األيام العشرة

  .احترام التدابير االحترازية المطبقة بالمغرب: ارتداء الكمامة عند الخروج، التباعد االجتماعي، نظافة اليدين -

 "دول الالئحة "أ .2

 المقبولة بالمغرب والمذكورة أسفله؛شهادة تثبت أن الشخص قد تم تلقيحه بالكامل بأحد اللقاحات  -

 

 أو

سلبي يعود تاريخه  PCR بالنسبة لألشخاص الذين لم يتمكنوا من التلقيح أو لم يتم تلقيحهم بشكل كامل، اختبار -

 ساعة كحد أقصى قبل المغادرة ؛ 48إلى 

 

 "دول الالئحة "ب .3

 

 

 :بالنسبة لألشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل كامل-

 

 الشخص قد تم تلقيحه بالكامل بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب والمذكورة أسفله؛شهادة تثبت أن  •

 

 و
 

 ساعة كحد أقصى قبل المغادرة، 48سلبي يعود تاريخه إلى  PCR اختبار•

 

 :بالنسبة لألشخاص الذين لم يتمكنوا من التلقيح أو لم يتم تلقيحهم بشكل كامل-

 

 ساعة كحد أقصى قبل المغادرة، 48 سلبي يعود تاريخه إلى PCR اختبار •    

 

 و
مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات مع ب، على نفقة المعنيين باألمر، (10) حجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام•    

 في اليوم التاسع PCR  إجراء اختبار

 

، مع أيام  5بالنسبة للمواطنين المغاربة أو األشخاص من أصل مغربي: عزل ذاتي في المنزل لمدة 

 .في اليوم الخامس PCRاختبار  اختبار مستضد سريع أو

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 بغض النظر عن بلد القدوم PCR  اختبار من سنة 11إعفاء األطفال األقل من  مالحظة:

بالنسبة  الصحي جواز، في الالسلبية  PCRشهادة  وأ، يجب تضمين شهادة التطعيم القدومأيا كان بلد  -

 .للبلدان التي تستعمله

   .ن من رحلة للخارجياملغرب العائدبن ين الدائمين املغاربة واملقيمياملواطن هذا الشرط على يفرضال  -2



 
 يعتبر الشخص ُملقحا بالكامل بعد أسبوعين من حقن آخر جرعة

 

  املقبولة باملغرباللقاحات  الئحة  

 بيوس ك  -أسترازينيكا -

 سينوفارم -

 سبوتنيك -

 فايزر/بيونتيك -

 جانسون )جونسون وجونسون( -

 كوفيدشيلد )معهد سيروم الهندي( -

 موديرنا -

 سيناكوف -
 


