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ނަން ަ

އިޢުލާން
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން ވަރކް ޕަރމިޓްގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީނުވުމާ ގުޅޭ:
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  29( 2021/64ޖޫން  )2021އެންގުމުގެ ދަށުން ދެކުނު އޭޝިއާއިން ވަރކް
ހެލްތު ް
ޕރމިޓްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް  2021ޖުލައި  7ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވައިލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ،އެފަދަ ފަރާތްތައް
ަ
ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކޮށް ކަރަންޓީނު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
ކަރަންޓީނުވާ ތަން
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް.
 .1ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ހެލްތު ް
 .2އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުންނާއި ރިޒޯޓްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީނުކުރުމަށް
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަން.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ހެލްތު ް
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އާންމު ކުރަމުން ދާނެ.
 .3ކަރަންޓީނު ކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް ހެލްތު ް
ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު
 .1ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތައް ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނު ކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު
ޖަމުޢިއްޔާއިން އެމަރޖަންސީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮވިޑް 19-ވެކްސިނެއްގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް( 14 ،ސާދަ)
ދުވަސް ހަމަވެފައިވާނަމަ ،ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭނީ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
 .2ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުން ދޫކުރެވޭނީ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ،ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓު ހަދައި
ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ލިބުމުންނެވެ.
ޕޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ ދެންތިބި އެންމެންގެ
 .3އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުގައި ކަރަންޓީނުވާނަމަ ،އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ޮ
ޕޒިޓިވްވި މީހާ އެކަހެރިނުވެ ބަލިން ރަނގަޅުވަންދެން ދެންތިބި މީހުންނާއެކުގައި ހުރިނަމަ،
ކަރަންޓީނު މުއްދަތު އިތުރު ވާނެއެވެޮ .
ޕޒިޓިވްވި މީހާ ބަލިން ފަސޭހަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ކޮންޓެކްޓުންގެ ކަރަންޓީނުގެ ( 14ސާދަ) ދުވަސް ގުނަން ފަށާނީޮ ،
ޕޒިޓިވްވި މީހާ އެކަހެރިވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
އެކަހެރިވެ ހުރިނަމަޮ ،

ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
 .1ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާއިރު ( 96ނުވަދިހަ ހައެއް) ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޕީ.ސީ.އާރު ނަތީޖާއެއް އޮތުން.
ޕޓަލްގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުން.
 .2ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ "އިމުގާ" ޯ
 .1ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކަރަންޓީނުވުމަށް އެދި arrivals.heoc@health.gov.mv
އަށް ،ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަރާތެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން.
 .3ކަރަންޓީނުވުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާއިރު،

ކަރަންޓީނުވާތަން

ހަމަޖެހިފައިވާ

ކަމުގެ

ލިޔުން

އަދި

ވެކްސިންގެ

ޑޯޒްތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ދަތުރުކުރުމުގައި މި ލިޔުންތައް ދެއްކޭނެގޮތަށް
ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ޕރމިޓްގައި ރާއްޖެ
 .2ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ދިޔުމަށާއި އެތަނުގައި ހުންނައިރު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ވަރކް ަ
އަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަރާތެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުންނެވެ.
ޕޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
 .3ރާއްޖެއަށް ދަރުތުކުރުމަށް ފަހު ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހާލުބެލުން ޯ
https://haalubelun.hpa.gov.mv
ޕރމިޓްގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރުމަށްފަހު  72 - 48ގަޑިއިރު ތެރޭގައ ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .4ވަރކް ަ
އަދި ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ޓެސްޓުތައް ހެދުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ
ކަރަންޓީން ވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަރާތެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުންނެވެ.
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ހޮޓްލައިން 1676
 .5ކަރަންޓީން މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް 19-ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ހެލްތު ް
އަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތުގައި ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓެއް ހެދޭނެއެވެ.
ޕރމިޓްގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާ އެކު އަންނަ އާއިލާ މެމްބަރުންވެސް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނީ މި އިޢުލާނުގައި
 .6ވަރކް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 27ޛުލްޤަޢިދާ 1442
 07ޖުލައި 2021

މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ޕބްލިކް ހެލްތު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ަ

