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اجتماعیصفحه اصلی ورود مسافر غیر ایرانی به کشور از مبدا جنوب آفریقا ممنوع شد/ /

تشدید اقدامات مرزی برای مقابله با سویه جدید کرونا

ورود مسافر غیر ایرانی به کشور از مبدا جنوب آفریقا ممنوع شد

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که ورود مسافر از مبدا کشورهای جنوب آفریقا به کشور ممنوع است.

به گزارشایران آنالین، سازمان هواپیمایی کشوری در اطالعیه ای با بیان اینکه هیچ پرواز مستقیمی از کشورهای آفریقایی به ایران انجام نمی شود، اعالم کرد: به دنبال انتشار خبر سویه جدید کرونا
در بعضی از کشورهای آفریقایی تا اطالع ثانوی و رفع خطر شیوع این نوع جدید ویروس کرونا پذیرش مسافر از کشورهایی چون آفریقای جنوبی، موزامبیک، نامیبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و

اسواتینی ممنوع خواهد بود.
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همچنین محمد مهدی گویا، رrس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران در نامه ای اعالم کرد که بنا بر مصوبه جدید ستاد ملی کرونا و در واکنش به انتشار سویه
جدید این بیماری در جهان، مراقبت  های بهداشتی مرزی برای مسافران بازگشتی از جنوب آفریقا تشدید می شود.

بر این اساس ورود مستقیم و غیر مستقیم کلیه مسافران غیر ایرانی از مبادی هر کدام از کشورهای جنوب آفریقا از جمله بوتسوانا، نامیبیا، اسواتینی، لسوتو، موزامبیک، زیمبابوه، ماالوی و آفریقای
جنوبی به کشور تا اطالع ثانوی ممنوع است.

کلیه مسافران ایرانی نیز که از کشورهای یاد شده به کشور باز می گردند، الزم است که حداقل ۱۴ روز بدون حق خروج در قرنطینه به سر برند. در این مدت سه نوبت از این مسافران تست PCR به
عمل آمده و پس از جواب منفی، حق خروج از قرنطینه را خواهند داشت.

الزم به ذکر است شب گذشته، بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی از پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کرد.این  بازدید در راستای دستورالعمل
جدید وزارت بهداشت در خصوص تشدید نظارت ها در مبادی ورودی کشور با توجه به شناسایی سویه جدید بیماری کرونا انجام شد.

http://www.ion.ir/news/762070$کپی

دانلود سریال زخم کاریدانلود سریال جزیرهنرم افزار CRMدارالترجمهنمایندگی پاناسونیکسمیرمشاوره حقوقی تلفنیفیلم استرچ نادی پالستیکبلیط هواپیماارت الکترونیکی

دانلود آهنگ جدید ایرانیاتاق فرار کرجماشین جوجه کشی اسکندریخرید هدیه تبلیغاتی جدید

پیشنهاد سردبیر

وب گردی

پربازدید ها/آخرین مطالب

بیش از یک سال از بازنشستگی فرهنگیان گذشته اما منابع آن تامین نشده استانقالب واکسیناسیون در ۱۰۰ روز


