Circular - يا ا اام

تع

تعليق مؤقت للرحالت ال لية لل سا ريو مو الى سلطنة ع ان
Temporary suspension of international passenger flights
To/From the Sultanate of Oman
Date: 21 December 2020
Effective date: From 01:00 AM (L) 22 December 2020
To:All Airlines Operating in the Sultanate of Oman

-----------------------------------------------------------------------------------Based on the decision of the Supreme Committee
for dealing with (COVID-19) on Monday 21st of
December 2020, the Civil Aviation Authority
would like to notify all airlines operating in the
Sultanate of Oman the following:
1. All international flights for passengers
travelling to and from the Sultanate of Oman
are temporarily suspended. Cargo flights are
exempted from this decision.
2. The decision will take effect from 01:00 AM
(Local Time) on Tuesday, December 22, 2020
and ends at 00:59 AM (Local Time) on Tuesday,
December 29, 2020.

م2020  ديسمبر21 :التاريخ
م2020  ديسمبر22 ص01:00  من:تاريخ الصالحية
 كافة شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان:إلى
--------------------------------------------------------------بناء على قرار اللجنة العليا املكلفة ببحث آلية التعامل
ور ك ا ااا
مع التطورات الن ا اااتا ا ااة عو اكور ا ا ا ا ا ااار
م تاود يايا ا ااة2020  ديسا ا ا ا ا ا ا21 ) بات ا ااارياخ19 ( او اي ا ا
الط ان امل ني إحاطة كا ة ش ا ااركات الط ان العاملة في
:السلطنة ب ا يلي
 تعليق كافة رحالت الطيران الدولية للمسافرين من والى.1
السلطنة مؤقتا ويستثنى من هذا القرار رحالت الشحن
.الجوي
 صر رباح يوم01:00  يبدأ س ررريان هذا القرار من الس رراعة.2
ديس ر ر ر ررمبر بر ررالتوقير ررس انح ي للس ر ر ر ررلطنر ررة الى22 الثالثر ررا
م2020  ديسررمبر29  صررباح يوم الثالثا00:59 السرراعة
.بالتوقيس انح ي للسلطنة

.شا ا ا ا ا اريو لك ا ا ا ام تعا كك ا ا ا ا ا ا ا ام

Thank you for your cooperation.

يايا ااة الط ا ان امل ك ا ااي
Civil Aviation Authority
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