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"وثيقة السفر من  االتحاد الدولي للنقل الجوي يُطلق بوابة التسجيل الذاتي الخاصة بشبكة مختبرات 

 إياتا" 

عن إطالق بوابة التسجيل الذاتي لتسهيل عملية  ( إياتا)كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي  -( جنيف) 2021يونيو   29

 .  "وثيقة السفر من إياتا"إلى شبكة المختبرات المعتمدة لدى تطبيق   19-بكوفيدانضمام مختبرات تشخيص اإلصابات  

وتُوفر شبكة المختبرات مواقع ُمعتمدة في جميع أنحاء العالم بحيث تُسّهل على المسافرين إجراء اختبارات الكشف عن  

تقوم بالتسجيل ذاتياً لالنضمام إلى  وتمنح البوابة الجديدة المختبرات منصة موحدة وشاملة ل.  قبل موعد السفر  19-كوفيد

 .  الشبكة

المطلوبة ومن ثم التسجيل  *  للمعايير*ياتا التأكد من أهليتها وامتثالها  إ رات الراغبة باالنضمام إلى شبكة  ويمكن للمختب

تحاد بالتحقق  وقبل انضمام هذه المختبرات إلى شبكة تطبيق ترافل باس من أياتا، يقوم اال.  ذاتياً من خالل البوابة الجديدة

من المعلومات الخاصة بهذه المختبرات ويتواصل معها بشكل مباشر الستكمال عملية التسجيل، علماً أن االنضمام إلى  

 .  شبكة المختبرات مجاني بالكامل

االتحاد    فين العمليات والسالمة واألمن  على هذا الموضوع، قال نيك كرين، نائب الرئيس األول لشؤو  هوفي تعليق

عامالً بالغ األهمية في جهودنا لتحقيق التعافي طويل    19-ستبقى اختبارات الكشف عن كوفيد: "ي للنقل الجويالدول

في تسهيل وصول  "وثيقة السفر من إياتا"  تطبيق  ويتمثل هدفنا من  .  األمد لقطاع السفر العالمي على المدى المنظور

ياتا قائمة متنامية من  إ وتضم شبكة  .  بات الخاصة برحلتهمالمسافرين إلى المختبرات الُمعتمدة والتي تستوفي المتطل 

وتوفر بوابة التسجيل الذاتي سهولة  .  التطبيق المختبرات، وال سيما في ظّل اتجاه مزيد من شركات الطيران إلى اعتماد  

تزامن مع  كبيرة للمختبرات الطبية لالنضمام إلى الشبكة لنكون مستعدين الستيفاء جميع االشتراطات الحكومية، بال

 ". عودة حركة السفر العالمية إلى طبيعتها

، سيتسنى للمسافرين استخدام المختبرات إلجراء  "وثيقة السفر من إياتا"تطبيق وبمجرد انضمام المختبرات إلى شبكة  

.  قبل موعد سفرهم، فضالً عن تحميل نتائج االختبارات بشكل آمن على التطبيق  19-اختبارات الكشف عن كوفيد

وتخضع هذه المعلومات الحقاً للتدقيق والمقارنة مع سجالت تيماتيك، وهي قاعدة بيانات المسافرين العالمية التي تشمل  

 ".  ال مانع من السفر"متطلبات وثائق المسافرين المطلوبة لعبور الحدود، للحصول على حالة 

للهواتف المحمولة المخصص    "وثيقة السفر من إياتا "تطبيق   تطبيق العنصراً رئيسياً من   إياتاوتشكّل شبكة مختبرات  

باختبارات ولقاحات كوفيد ويُعد  .  وإدارتها بكل سهولة  19- لمساعدة المسافرين على حفظ وثائقهم المعتمدة المتعلقة 

وكفاءة من ا أساسياً  التطبيق وسيلة أكثر أماناً  لعمليات الورقية المستخدمة حالياً إلدارة المتطلبات الصحية، وشرطاً 

تطبيق أو  ال شركة طيران بتجريب استخدام    70وبدأت أكثر من  .  لالستئناف التدريجي لنشاط قطاع الطيران العالمي

 . العالممساراً جوياً في جميع أنحاء  151وتُغطي التجارب أكثر من . التزمت ببدء التجربة 

 .  الرابطيُمكنكم التسجيل لالنضمام إلى شبكة مختبرات االتحاد الدولي للنقل الجوي من خالل هذا 

 - االتحاد الدولي للنقل الجوي  -

 : مالحظات للمحررين

https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/
https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/lab-network/
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 ياتا؟ إكنها االنضمام إلى شبكة مختبرات يُمما هي الجهات التي * ▪

باختبارات   يمكن للعيادات والمستشفيات والمختبرات ومراكز التحليل القادرة على أداء المهام التالية المتعلقة 

 : االنضمام إلى الشبكة 19-كوفيد

 

موقع يُمكن للمسافر التوجه إليه إلعطاء عيّنة حيوية يُمكن استخدامها للكشف عن    :موقع جمع العيّنات ▪

 . ، بحسب نوع االختبار المطلوب للسفر إلى وجهة محددة19-اإلصابة بكوفيد

  منشأة قادرة على تحليل العيّنات المأخوذة في مركز جمع العيّنات لتحديد ما إذا كان المسافر   :مختبر تحليل ▪

 . 19- وفيدمصاباً بمرض ك

بنتيجة    :موقع اإلصدار ▪ وهو عبارة عن مختبر أو عيادة أو مكتب إداري ُمخّول بإصدار شهادة رقمية 

 . 19- اختبار الكشف عن كوفيد

 - انتهى-

 

 

 


