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خطوات طلب تصريح الدخول إلى مملكة تايالند لغرض العالج

1

Medical Traveler Guide after the 
Lockdown is lifted in Thailand
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جواز السفر الخاص بالمريض ومرافقيه
بحيث ال يزيد عدد المرافقين عن ثالث أشخاص لكل مريض

عنوان البريد اإللكتروني، والرقم الخاص باإلتصال للمريض 
تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية للمريض 
تاريخ موعد السفر إلى تايالند 

الخطوة الثانية: تقييم المستشفى للحالة المرضية وتأكيد الموعد

يتم إصدار تقرير بالخطة العالجية، وحجز الموعد من المستشفى 
يتم إصدار خطاب دعوة لطلب التأشيرةغ 
  إرسال خطاب الموافقة من وزارة الصحة التايالندية إلى المريض 

،ليتم تقديمه إلى السفارة التايالندية في بالدهم 
من أجل طلب التأشيرة وشهادة اإلذن بالدخول لتايالند 

الخطوة األولى: التواصل مع قسم خدمة العمالء العرب في المستشفى

:

arabic@vejthani.com :
:0066848757700    

 عبر البريد اإللكتروني

أو  الواتساب على رقم

من أجل اإلستعالم عن المواعيد وإرسال المستندات الالزمة، وهي كاآلتي
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الخطوة الثالثة: الوثائق المطلوبة لتقديمها للسفارة التايالندية ألجل الحصول على التأشيرة

نسخة من جواز سفر المريض 
نسخة من جوازات سفر المرافقين / يسمح لعدد 3 مرافقين فقط 
تقرير طبي جديد مع نتائج الفحوصات 
كتاب إحالة من الطبيب في دولة أصل يوضح بحاجة المريض إلى العالج في تايالند 
كشف حساب بنكي لبيان الوضع المالي 
 شهادة التأمين الصحي أو خطاب ضمان من السفارة، تغطي تكاليف عالج  

كوفيد - 19 بحد أدنى 100,000  دوالر أمريكي لكل من المريض والمرافق
نموذج من وزارة الصحة العامة لتوضيح صلة القرابة بين المريض والمرافق 
 خطاب إقرار بالموافقة على الحجر الصحي الصادر من مستشفى ويشتاني 

موقع من المريض والمرافق
 شــهادة القــدرة علــى الســفر والطيــران                         صــادرة بتاريــخ ال يزيــد عــن 72 ســاعة 

قبل السفر
نتيجة سلبية لفحص (كوفيد- 19) صادرة بتاريخ ال يزيد عن 72 ساعة قبل السفر 

"ويفضل الحصول عليها بعد التأكد من صدور الموافقة من وزراة الصحة التايالندية" 

(Fit-to-Fly) 

لكي يتم تقديمها لوزارة الصحة العامة التايالندية

ــال ــض إرس ــى المري ــول، عل ــهادة اإلذن بالدخ ــى ش ــول عل ــد الحص ــابقة و بع ــراءات الس ــام اإلج ــد إتم  بع
شهادة اإلذن بالدخول له ولمرافقيه إلى مستشفى ويشتاني

 عبر البريد اإللكتروني 
 

arabic@vejthani.com :
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البقاء بداخل الغرفة المخصصة من المستشفى خالل فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا 
ــة بالخــروج مــن الغرفــة،  ــة الرغب ــم فــي حال ــاح التنوي ــالغ الطاقــم التمريضــي فــي جن  إب

وذلك بالضغط على زر استدعاء الممرضات والتحدث معهم عبر اإلتصال الداخلي
مــع  بالتنــاوب  محــدودة،  ولمــدة  يوميــًا  مرتيــن  المريــض  زيــارة  المرافــق   بإمــكان 

المرافقين اآلخرين، لذا يرجى إعالم الممرضات بوقت الزيارة
  عدم رفع األصوات في الغرفة أثناء فترة الحجر الصحي 
 يمنــع الطهــي بداخــل الغرفــة، مــع اإلمكانيــة مــن إســتخدام جهــاز الميكرويــف لتســخين 

األكل فقط
 يمنــع بصــق اللعــاب أو البلغــم ومخــاط األنــف علــى األرض، ويجــب إســتعمال المناديــل 

الورقية عند العطس أو السعال
تنــاول  أو  اإللكترونيــة،  أو  العاديــة  بالســجائر  كانــت  باتــًا ســواء  التدخيــن منعــًا   يمنــع 

المشروبات الكحولية أو تعاطي المخدرات بداخل الغرفة
 يمنع تناول األكالت المخللة أو المخمرة أو النيئة 
 ســيقوم الطاقــم التمريضــي بالتواصــل مــع المقيــم بالحجــر الصحــي بشــكل يومــي، مــن 

(أجل تلقي طلبات الوجبات اليومية (فطور – غداء - عشاء
 ســيتم تقديــم الوجبــات اليوميــة عنــد الســاعة 7:30 صباحــًا، والســاعة 12:00 مســاًء، 
ــا الطعــام والنفايــات فــي األكيــاس المخصصــة  والســاعة 5:30 مســاًء. كمــا يرجــى وضــع بقاي

لها، لتقوم عاملة النظافة بأخذها الحقًا
 ســيتم فحــص درجــة الحــرارة للمقيــم فــي الحجــر الصحــي مرتيــن يوميًاعنــد الســاعة الثامنــة 
ــام بتســجيل درجــة حــرارة ــه أيضــًا القي ــد الســاعة الخامســة مســاًء، كمــا يرجــى من  صباحــًا وعن
بــوزارة الصحــة  جســمه واألعــراض التــي قــد تحــدث بشــكل يومــي فــي البرنامــج الخــاص 

التايالندية الذي تم تثبيته أثناء وصوله إلى مطار بانكوك الدولي
 اإلعتيــاد علــى غســل اليديــن بالمــاء والصابــون أو بالمعقمــات الكحوليــة بعــد العطــس 

أو السعال أو عند اإلنتهاء من دورة المياه، مع اإللتزام بلبس الكمامة قبل مغادرة الغرفة
يجب إرتداء المالبس الخاصة بالمستشفى فقط خالل فترة الحجر الصحي 
  
 

التعليمات التي يجب اإللتزام بها أثناء الحجر الصحي داخل المستشفى
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اإلتصال بنا

 الخضوع الختبار
 كوفيد – 19

 ُيرجى التقدم بالمستندات
 الالزمة لتأكيد المتطلبات

 اإلجرائية : التأمين الصحي
 100,000 دوالر أميركي مع

 تفاصيل ،covid – 19   تغطية
 الرحلة ، الخ

 تجهيز المستندات
 الالزمة لطلب التأشيرة

 و شهادة الدخول

  عند الوصول إلى تايالند
 يجب التزام المعايير االحترازية

 ، من المطار بكافة خطواتها
 من فحص درجة الحرارة عند

  تقاط الدخول واكمال نموذج
T.8   في المطار 

 برجى اإلتصال بمكتب التنسيق
 الطبي لمستشفى ويشتاني عند

 ( البوابة رقم  10 ) صالة الوصول

 الخصوع بإجراء فحص درجات الحرارة ( التقييم
األولي ) قبل التوجه إلى مستشفى ويشتاني

الخضوع الختبار كوفيد – 19  الخضوع لإلختبار من فحص درجات الحرارة و تطبيق
 العزل الطبي بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14

 يومًا على األقل

 
 

 
 يرجــى وضــع المالبــس المســتخدمة أو المتســخة فــي الســلة المخصوصــة لهــا، إذ ســيتم 

جمعها الحقًا من قبل عاملة النظافة
يرجى إلقاء النفايات في سلة المهمالت الموجودة في الغرفة 
ــار الطاقــم التمريضــي فــورًا  ــة، يجــب إخب ــر طبيعي ــد اإلحســاس بوجــود أي أعــراض غي  عن

في جناح التنويم
على المريض إبالغ المستشفى عن ما إن كانت لديه حساسية من األطعمة أو األدوية 
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أسعار الحجر الصحي البديل في  مستشفى  ويشتاني

بالسعر 60,000   بات تايالندي
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 SUITE  :  جناح 
ــة بغرفــة ــة متصل ــوم فســيحة هادئ  غرفــة ن

(معيشة منفصلة (75-57 متًرا مربًعا

السعر / لشحص واحد ROOM TYPE  / انوع الغرفة

 STANDARD  : قياسي 
ــر مربــع) مجهــزة   غرفــة قياســية (46-28 مت

بمرافق ذكية ومفيدة

بالسعر 40,000    بات تايالندي

PANORAMA   :  بانوراما
ــع)   ــر مرب ــة (56-47 مت  غرفــة فســيحة هادئ

مع إطالالت بانورامية على المدينة

 بالسعر 49,000   بات تايالندي
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الشروط واألحكام

ــاء ــه أثن ــه ل ــم صرف ــالج يت ــف أي ع ــع تكالي ــام دف ــرار بإتم ــه اإلق ــض ومرافقي ــى المري ــب عل  يج
الحجر الصحي

 لــن يتــم منــح تقريــر الخلــو مــن فيــروس كرونــا المســتجد، للمريــض ومرافقيــه فــي حــال عــدم
إلتزامهم بالشروط والقوانين المنوطة

 فــي حــال رفــض المريــض أو مرافقيــه مــن إتمــام مــدة الحجر الصحــي 14 يوم في المستشــفى
أو هروبه قبل إتمام المدة فسوف تترتب عليه اإلجراءات التالية

سيتم تقديم بالغ ضده في الشرطة
   ســيتم عمــل اإلجــراءات القانونيــة ضــده ألن رفضــه يتعــارض مــع لوائــح مكافحــة األمــراض

(الوبائية للجائحة العالمية )فيروس كورونا المستجد
سيتم تقديم تقرير إلى الوزارة الخارجية التايالندية، وسيكون إسمه في القائمة السوداء

 فــي حالــة إكتشــاف المقيــم فــي الحجــر الصحــي بأنــه مصــاب بـ(كوفيــد- 19)، فســيقوم
 المستشــفى بتقديــم العــالج لــه فــورًا بحيــث تتــم تغطيــة تكاليــف عالجــه عــن طريــق التأميــن

الصحي الخاص به
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