
Qatar Travel and Return Policy from 12th of July 2021
Traveler Groups Traveler Scenarios

1.	 People	who	are	fully	vaccinated	
with	an	approved	vaccine.

2.	 Diagnosed	and	Recovered	from	
COVID-19	(within	9	months)	in	
the	State	of	Qatar,	or	in	other	
member	states	of	the	GCC	
provided	that	the	latter	received	
at	least	1	dose	of	any	of	the	
MOPH-Qatar	recognized	vaccines

3.	 Persons	who	have	been	partially	vaccinated	(one	dose	of	two	doses)
4.	 Vaccinated	with	full	course	but	did	not	complete	a	period	of	(14)	days	since	the	1	

dose	for	J&J,	or	2nd	dose	for	other	MOPH	recognized	vaccines.	
5.	 Who	received	vaccines	not	approved	by	MOPH-Qatar
6.	 Diagnosed	and	recovered	from	COVID-19	within	the	last	9	months	outside	of	Qatar	

and	other	GCC-member	states

Coming from 
Green countries

Coming from 
Yellow countries

Coming from 
Red countries

Group A: 
Qatari	Citizens	and	
Residents	including	
GCC	Citizens	who	are	
currently	QID	holder

Quarantine not required Adult	including	pregnant	
women,	lactating	mother,	and	
75	years	old	and	above:	Home	
quarantine	for	five	(05)	days

Adult	including	pregnant	
women,	lactating	mother,	
and	75	years	old	and	
above:	Hotel	quarantine	for	
seven	(07)	days

Adult	including	pregnant	
women,	lactating	mother,	
and	75	years	old	and	
above:	Hotel	quarantine	
for	ten	(10)	days

1. Children 0-3 years old will	follow	the	same	entry	regime	of	their	parents.	If	the	
parents	are	vaccinated,	the	children	will	be	considered	as	vaccinated.	

2. Unvaccinated Children 4-17 years old will	be	required	to	do	quarantine	for	a	
period	depending	on	the	departure	country	classification.	In	case	of	hotel	quarantine,	
they	will	be	accompanied	by	one	parent,	even	if	the	said	parent	is	vaccinated.

Group B: 
Family	Visitors,	Business,	
Leisure	including	GCC	
Citizens	who	are	non	
QID	holder/non-
resident

Traveler Scenario 1: Quarantine	not	
required.

Traveler Scenario 2: Applicable	for	
GCC	citizens	as	defined	in	#2	above.	

ENTRY NOT ALLOWED

Unvaccinated children 0-3 years old	will	be	allowed	entry	provided	they	are	
accompanied	by	their	vaccinated	parent/s;	however,	4-11	years	old	will	be	subject	
to	hotel	quarantine	(Green	–	5	days;	Yellow	–	7	days;	Red	–	10	days),	they	will	be	
accompanied	by	one	parent,	even	if	the	said	parent	is	vaccinated.

Before Arrival:	
RT-PCR	Test

MANDATORY:	One	negative	RT-PCR	test	carried	out	maximum	72	hours	before	time	of	arrival	is	required;	It	must	be	done	in	a	
medical	center	approved	by	their	local	health	authority	to	perform	COVID-19	PCR	tests.

On Arrival:	
Repeat	RT-PCR	Test
*On	travelers’	expense

For	those	coming	from	Red	Countries,	
repeat	RT	PCR	test	is	required	on	
arrival;	if	test	is	positive,	traveler	must	
adhere	to	isolation	process.

Not Required Not Required Required on arrival

Day 1/On Arrival: 
Antibody	Test
**

Not Required Required on arrival in 
any port;	traveler	will	be	
discharged	if	test	is	positive	
with	antibodies.

Required on day 1 
in hotel;	traveler	will	
be	discharged	if	test	is	
positive	with	antibodies.

Required on day 1 
in hotel;	traveler	will	
be	discharged	if	test	is	
positive	with	antibodies.

Before Quarantine 
Discharge:	Repeat	RT-
PCR	Test
*On	travelers’	expense

Not Required If negative with antibodies,	
repeat	PCR	test	on	day	4,	if	
test	is	negative	traveler	will	be	
discharged	on	day	5.

If negative with 
antibodies,	repeat	RT	
PCR	test	on	day	6,	if	test	
is	negative	traveler	will	be	
discharged	on	day	7.

If negative with 
antibodies,	repeat	RT	
PCR	on	day	9,	if	test	is	
negative	traveler	will	be	
discharged	on	day	10.

Pre-Entry Travel 
Registration

MANDATORY:	ALL	Travelers	shall	be	required	to	register	online	(www.ehteraz.gov.qa)	at	least	twelve	(12)	hours	before	arrival	to	
the	State	of	Qatar.

Trips to Multiple 
Countries in 10 days

For unvaccinated travelers belonging to group A and had trips to multiple countries for the last 10 days:	to	benefit	for	
the	quarantine	privileges	of	the	lower-tier	country	classification,	they	must	be	staying	in	the	said	lower-tier	country	COVID-19	
classification	for	minimum	period	of	10	days,	otherwise	they	will	be	assigned	the	status	of	the	last	country	they	visited.

Medical Treatment 
Abroad

For unvaccinated travelers belonging to group A and are returning from a medical treatment abroad must submit a 
clearance certificate (via Pre-entry registration www.Ehteraz.gov.qa) from the Medical Treatment Abroad Committee;	
Patients	and	their	one	(1)	fully	vaccinated	escort	coming	from	green	and	yellow	countries	shall	be	on	home	quarantine	depending	on	
the	required	quarantine	period		(i.e.	Green	–	5	days;	Yellow	–	7	days);	while	patients	coming	from	Red	country	will	be	subject	to	10	
days	hotel	quarantine,	they	will	be	accompanied	by	their	escort	even	if	the	latter	is	vaccinated.

List of MOPH-Qatar recognized Vaccines: 
1.	 Comirnaty	by	Pfizer	BioNTech	(mRNA	vaccine)
2.	 Spikevax	by	ModernaTX,	Inc.	(mRNA	vaccine)
3.	 Vaxzevria,	and	Covishield		by	Oxford-Astrazeneca	(Viral	Vector	vaccine)
4.	 Janssen/Johnson&Johnson	by	Janssen	Pharmaceuticals	Companies	of	Johnson	&	Johnson	(Viral	Vector	vaccine)

Note: travelers fully vaccinated with the above-specified *conditional vaccines will be subject to an antibody test on arrival, if 
the result is positive with antibodies, exempted from quarantine; otherwise the traveler must undergo applicable quarantine 
based on country of departure.

Conditional Vaccines:
5.	 *BBIBP-CorV/Sinopharm	by	Beijing	Institute	

of	Biological	Products	(Inactivated	vaccine)
6.	 *CoronaVac/Sinovac	by	Sinovac	BioTech	

(Inactivated	vaccine)



سياسة السفر والعودة لدولة قطر بدأ من 12 يوليو 2021
سيناريوهات المسافرينالفئات

األشخاص الملقحين بشكل كامل بلقاح . 	
معتمد.

األشخاص الذين تم تشخيصهم باإلصابة . 	
بكوفيد-9	 وتعافوا من المرض )خالل 9 

أشهر( في قطر او في إحدى دول مجلس 
التعاون الخليجي بشرط حصول األخير 

على جرعة واحدة على األقل من أي من 
اللقاحات المرخصة من وزارة الصحة العامة 

قطر.

األشخاص الحاصلين على اللقاح بشكل جزئي )جرعة واحدة من أصل جرعتين(. 	

األشخاص الحاصلين على اللقاح بشكل كامل لكن لم تمض فترة 		 يوم منذ حصولهم على الجرعة األولى . 	
من لقاح جونسون آند جونسون، أو منذ حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاحات المرخصة من وزارة الصحة 

العامة.

األشخاص الحاصلين على لقاحات غير مرخصة من وزارة الصحة العامة - قطر.. 	

القدوم من الدول المدرجة في 
القائمة الخضراء 

القدوم من الدول المدرجة في 
القائمة الصفراء

القدوم من الدول المدرجة في 
القائمة الحمراء

الفئة أ: 
المواطنين القطريين 

والمقيمين ويشمل مواطنو 
دول مجلس التعاون الخليجي 

ممن يحملون وثائق اإلقامة.

يخضع البالغين بما في ذلك النساء الحجر الصحي غير مطلوب
الحوامل، والمرضعات، واألشخاص 	7 
سنة وما فوق للحجر الصحي المنزلي 

لمدة خمسة )	0( أيام

يخضع البالغين بما في ذلك النساء 
الحوامل، والمرضعات، واألشخاص 

	7 سنة وما فوق للحجر الصحي 
الفندقي لمدة سبع )07(  أيام

يخضع البالغين بما في ذلك 
النساء الحوامل، والمرضعات، 
واألشخاص 	7 سنة وما فوق 

للحجر الصحي الفندقي لمدة 
عشر )0	(  أيام

يتبع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و3 سنوات نفس نظام دخول والديهم. وإذا تم حصول . 	
والديهم على التطعيم فسيتم معاملة األطفال كالمطعمين. 

يطلب من األطفال غير المطعمين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و7	 عامًا الخضوع للحجر الصحي فيما . 	
يتعلق باإلجراء المخصص لبلد المغادرة. في حالة الحجر الصحي الفندقي، سيرافقهم أحد الوالدين، حتى لو 

كان األخير مطعمًا.

 الفئة ب:
القادمين بغرض الزيارة العائلية، 

العمل، السياحة بمن فيهم 
مواطنو دول مجلس التعاون 

الخليجي ممن يحملون وثائق 
اإلقامة/ وغير المقيمين.

سيناريو 	: الحجر الصحي غير مطلوب.

سيناريو 	: ينطبق على مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي حسب التعريف رقم 	 أعاله.

الدخول غير مسموح

ُيسمح لألطفال غير الملقحين بعمر 0-	 سنوات بالدخول بشرط أن يكونوا برفقة والديهم الذين تم تطعيمهم ؛ 
ومع ذلك ، سيخضع األطفال 	-		 عاًما للحجر الصحي الفندقي )القائمة الخضراء - 	 أيام ؛ القائمة الصفراء - 7 أيام 

؛ القائمة الحمراء - 0	 أيام( ، سيرافقهم أحد الوالدين ، حتى إذا كانوا مطعمين.

قبل الوصول: 
RT-PCR اختبار

الزامي: يجب الحصول على اختبار RT-PCR سلبي يتم أخذه في غضون 	7 ساعة على الحد األقصى قبل الوصول. يجب عمل االختبار في المركز الصحية المرخصة بإجراء 
اختبارات كوفيد-9	 PCR  من هيئة الصحة المحلية .

عند الوصول: 
RT-PCR  تكرار اختبار

*على نفقة المسافرين

بالنسبة للقادمين من البلدان المدرجة في القائمة 
الحمراء، يتعين عليهم تكرار اختبار RT PCR عند 
الوصول؛ إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فيجب 

على المسافر االلتزام بعملية العزل.

مطلوب عند الوصولغير مطلوبغير مطلوب

اليوم األول/عند الوصول: 
اختبار األجسام المضادة **

مطلوب عند الوصول من خالل أي غير مطلوب
منفذ؛ سيتم تسريح المسافر إذا كان 
االختبار إيجابيا مع األجسام المضادة.

مطلوب في اليوم األول في 
الفندق؛ سيتم تسريح المسافر إذا 

كان االختبار إيجابيا مع األجسام 
المضادة.

مطلوب في اليوم األول في 
الفندق؛ سيتم تسريح المسافر إذا 

كان االختبار إيجابيا مع األجسام 
المضادة.

قبل التسريح من الحجر 
الصحي: 

 RT-PCR تكرار اختبار

على نفقة المسافرين 

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية مع     غير مطلوب
 PCR األجسام المضادة، يتم تكرار اختبار

في اليوم 	، إذا كانت نتيجة االختبار 
سلبية، يتم تسريح المسافر في اليوم 	.

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية 
مع األجسام المضادة، يتم تكرار 
اختبار PCR في اليوم 6، إذا كانت 
نتيجة االختبار سلبية، يتم تسريح 

المسافر في اليوم 7.

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية 
مع األجسام المضادة، يتم تكرار 
اختبار PCR في اليوم 9، إذا كانت 
نتيجة االختبار سلبية، يتم تسريح 

المسافر في اليوم 0	.

الزامي: يجب على جميع المسافرين التسجيل على موقع احتراز WWW.EHTERAZ.GOV.QA قبل الوصول الى دولة قطر ب 		 ساعة على األقل. تسجيل السفر قبل الوصول 

السفر لعدة دول خالل 10 
أيام

بالنسبة للمسافرين غير المطعمين الذين ينتمون إلى المجموعة أ وقاموا برحالت إلى بلدان متعددة خالل األيام العشرة الماضية: لالستفادة من امتيازات الحجر 
الصحي لتصنيف البلدان منخفضة الخطورة، يجب على المسافرين البقاء في تصنيف البلد منخفض الخطورة لمدة ال تقل عن 0	 أيام، وإال سيتم معاملتهم بحسب آخر 

بلد قاموا بزيارته.

يجب على المسافرين غير المطعمين المنتمين إلى المجموعة أ والعائدين من عالج طبي في الخارج تقديم شهادة صحية )عن طريق التسجيل المسبق من العالج بالخارج
خالل الموقع www.ehteraz.gov.qa(  من لجنة العالج الطبي في الخارج؛ 

يجب أن يخضع المرضى ومرافقهم )عدد 	( والذين تم حصولهم على التطعيم بالكامل والقادمين من البلدان المدرجة في القائمة الخضراء والصفراء للحجر الصحي 
المنزلي بحسب فترة الحجر الصحي المطلوبة )القادمين من الدول المدرجة في القائمة الخضراء - 	 أيام؛ والصفراء - 7 أيام(. في حين يتعين على المرضى القادمين من 

الدول المدرجة في القائمة الحمراء الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة 0	 أيام، وينطبق ذلك على المرافق حتى لو كان مطعمًا.

قائمة اللقاحات المرخصة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر: 
	 .  Comirnaty	by	Pfizer	BioNTech	(mRNA	vaccine) لقاح فايزر/ بايونتيك

	 .  Spikevax	by	ModernaTX,	Inc.	(mRNA	vaccine)	لقاح سبايكفاكس / موديرنا
	 .Vaxzevria,	and	Covishield		by	Oxford-Astrazeneca	(Viral	Vector	vaccine) )لقاح كوفيشيلد )أسترازينيكا
	 .	Janssen/Johnson&Johnson	by	Janssen	Pharmaceuticals	Companies of	Johnson لقاح جانسين/ جونسون أند جونسون

&	Johnson	(Viral	Vector	vaccine

مالحظة: سيخضع المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل باللقاحات * ذات االعتماد المشروط المحددة أعاله الختبار األجسام المضادة عند الوصول، إذا كانت النتيجة إيجابية مع األجسام 
المضادة، فسيتم إعفائهم من الحجر الصحي؛ وخالف ذلك يجب أن يخضع المسافر للحجر الصحي المطبق على أساس بلد المغادرة. 

* اللقاحات ذات االعتماد المشروط:
	 .	BBIBP-CorV/Sinopharm	by	Beijing	Institute	of* لقاح سينافورم

Biological	Products	(Inactivated	vaccine
6 .	CoronaVac/Sinovac	by	Sinovac* لقاح كورونافاك/ سينوفاك

BioTech	(Inactivated	vaccine
)

)

)


