
 ایورود به اسپان یژوئن برا 7از  یبهداشت دیلزامات جدا

 یاز کشورها یاریو هم در بس ای، هم در اسپان ونیناسیواکس روزافزون  شرفتیو پ ایدر اسپان کیولوژیدمیاپ تیوضع بهبود

اجرا ژوئن  7از  به شرح ذیل دی. مقررات جدنموده است لیتسه یاهداف گردشگر یرا برا ایجهان ، امکان ورود به اسپان

پذمهم ترین این مقررات .  می شوند ند از:  تا یآنت عیسااااااار شاااااااااتیآزما رشیعبارت یژن مورد  حاد دی  یگواه ، اروپا هیات

پذیرش  نیاروپا ، و همچن یاقتصااااد حوزه یاروپا و کشاااورها هیاتحاد از مساااافران یبراگواهی بهبودی و  ونیناسااایواکسااا

 .ونیناسیواکس یاروپا با گواه هیخارج از اتحاد یگردشگران از کشورها

 مدارک سالمت مورد نیاز : - اروپا یاقتصاد حوزه ایاروپا  هیاز اتحاد ایبه اسپان سفر -بخش اول 

 توسااا  کباریروز  15هر  که را و نیز کشاااورهای ثال  اروپا  یاروپا / حوزه اقتصااااد هیاتحادکشاااور های عضاااو  ساااتیل

 را بررسی نمایید. شود یمرسانی منتشر و به روز  ایبهداشت اسپان وزارت

می باشاااید، می بایسااات یکی از اروپا  یاقتصااااد حوزه ای اروپا هیاتحاددر خ ر در معرض  یکشاااورهایکی از  ر ازاگ -1

 :سال( 6 ریکودکان ز ی)به استثنا ذیل را داشته باشید های گواهی

وز د نیآخر زریقت خیروز پس از تار 14مبدا،  کشور مربو ه صادر شده توس  مقامات معتبر ونیناسیواکس ی( گواهالف

 سینووک -سینوفارم  -جانسون  –آسترازنکا  –مدرنا  –: فایزر  مجازواکسن های . ونیناسیکامل واکس برنامه

نوع  . - شاده زریقدوز ت نیآخر خی، با ذکر تار ونیناسایواکسا خیتار - ینام و نام خانوادگ ل: شاام کارت واکسان می بایسات

 -گواهی واکسیناسیون  شور صادر کنندهک - واکسیناسیون ( برنامه کامل)شده  زریقت یتعداد دوزها  - شده تزریقواکسن 

 .ونیناسیواکس یموسسه صادر کننده گواه

ساعت  48ذکر شده در لینک ذیل ) حداکثر  یژن منف یآنتهای  تستیکی از   ای و NAAT  نوعو یا   PCR تست منفی ( ب

 قبل از سفر( : 

روز پس از  11حداقل  یخدمات پزشاااک ای صااا حیذ مقام (: صاااادر شاااده توسااا یماری)اثبات غلبه بر ب یبهبود ی( گواهپ

 یرینمونه گ خیروز از تار 180اعتبار این گواهی ( PCR-TMA-LAMPشاااامل )  NATT   نوع یصااایتشاااخ شیآزما نیاول

 شیآزما نیاز اول ینمونه بردار خیتار - دارنده آن یخانوادگنام و نام این گواهی می بایساااات شااااامل ا  عات : . می باشااااد

 ، باشند.  کشور صادر کننده -انجام شده NAAT شینوع آزما  -SARS-CoV-2 یمثبت برا یصیتشخ

اصااال گواهی ها می بایسااات به یکی از از زبان های اساااپانیایی، انگلیسااای، فرانساااوی، آلمانی باشاااد. در مواردی که اصااال 

 زبان ها باشد، می بایست توس  یکی از دارالترجمه های مورد تایید سفارت اسپانیا ، ترجمه شود.گواهی به سایر 

 .همراه باشد ییایترجمه به اسپان یمقام رسم کی توس 

نیز کشورهای ثال  که در لیست وزارت و اروپا  یاقتصاد حوزه ااروپا ی هیاتحاد کشورهای خارج ازاز ایبه اسپان سفر -2

 .نیست مدارک واکسیناسیون و یا س متبهداشت اسپانیا ذکر شده اند : نیازی به اراِئه 

 اروپا یاقتصاد حوزه ااروپا ی هیاتحاد به اسپانیا از کشوری خارج از از توریستی سفر –بخش دوم 

 

بهداشاات  وزارت توساا که را و نیز کشااورهای ثال  اروپا  یاروپا / حوزه اقتصاااد هیاتحادکشااور های عضااو  سااتیلل فا 

 را بررسی نمایید. شود یمرسانی منتشر و به روز  ایاسپان

کشورهایی که در لیست کشورهای کم ریسک هستند: نیازی به اراِئه مدارک واکسیناسیون و یا س مت از ایبه اسپان سفر -1

 نیست.



بریتانیا و  -کره جنوبی -تایلند -ساانگاپور -روواندا -نیوزیلند -ژاپن -اسااراییل -در حال حاضاار این کشااورها شااامل : اسااترالیا

 چین و استان های هنگ کنک و ماکائو. -ایرلند شمالی

نیستند : از هفتم ژوئن، گردشگرانی که از تزریق آخرین کشورهایی که در لیست کشورهای کم ریسک از ایبه اسپان سفر -2

 –روز گذشته باشد، می توانند در صورت داشتن کارت واکسن معتبر از یکی از واکسن های فایزر  14دوز واکسن آنها، 

 سینووک، وارد اسپانیا شود. –سینوفارم  -جانسون  –آسترازنکا  –مدرنا 

نوع  . - شاده زریقدوز ت نیآخر خی، با ذکر تار ونیناسایواکسا خیتار - یم خانوادگنام و نا ل: شاام کارت واکسان می بایسات

 -گواهی واکسیناسیون  شور صادر کنندهک - واکسیناسیون ( برنامه کامل)شده  زریقت یتعداد دوزها  - شده تزریقواکسن 

 ونیناسیواکس یموسسه صادر کننده گواه

 

 مدارک و فرم های مورد نیاز – سومبخش 

سال ، باید  6کلیه مسافرانی که از مرز هوایی یا دریایی وارد اسپانیا می شوند ، از جمله مسافران ترانزیت و کودکان زیر 

یا برنامه بهداشت سفر اسپانیا ، فرم کنترل بهداشت را تکمیل  www.spth.gob.es قبل از عزیمت با استفاده از وب سایت

نقا  می شود که مسافر باید آن را قبل از سوار شدن به شرکت حمل و نقل و همچنین تولید  QR کنند. با پر کردن فرم ، کد

 .ورود به اسپانیا، نشان دهدزمان در  کنترل بهداشت

 کنترل های سالمت و بهداشت – چهارمبخش 

 کنترل دمای بدن توس  دما سنج های غیر تماسی ، کنترل وضعیت س مت ظاهری مسافر توس  دوربین و مدارک س مت 

 که در معرض خ ر قرار ندارند ، ییاز کشورها نیز مسافران اروپا و هیاتحاد کویید از تالیجید یگواه یدارا مسافران

جهت کنترل سریع وضعیت س مت و بهداشت داشته   QRکد  کیمی بایست ثال (  یو هم کشورها ییاروپا ی)هم کشورها

 باشند.

 سفر به اسپانیا به عنوان مسافر یک کشتی مسافرتی – پنجمبخش 

اپلیکیشن س مت  استفاده از ملزم به کنند ،  یحرکت م ینیسرزم یکه در آب ها یالملل نیب یمسافرت یها یمسافران کشت

، با این وجود ا  عات آنها از  ریق اپلیکیشن دیجیتال مسافری ثبت می گردد. این اپلیکیشن از  ریق نخواهند بود ایسپانا

 لینک ذیل دانلود نمایید. 

/https://www.healthygateways.eu 

 سفر زمینی به اسپانیا – ششمبخش 

می بایست کارت واکسیناسیون کامل و معتبر، یا تست منفی  19ز کشورهای پرخ ر کووید سال ا 6تمامی مسافران باالی 

 و یا گواهی بهبودی که در بخش اول شرح داده شد، ارائه نمایند.
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