ROYAL JORDANIAN | REQUISITOS | VIAGENS INTERNACIONAIS PARA
JORDÂNIA
A Royal Jordanian (RJ) informa que, de acordo com a informação disponibilizada pela Comissão
Reguladora da Aviação Civil da Jordânia (JCARC), a partir de 20 de janeiro, até a meia-noite de
31 de janeiro de 2021, os voos internacionais regulares estão autorizados a operar de/para
aeroportos da Jordânia, com alguns requisitos adicionais.
As seguintes diretrizes deverão ser aplicadas nos voos que entram no país:
1. As companhias aéreas são responsáveis por garantir que, antes do embarque, cada
passageiro tenha o teste PCR negativo realizado dentro das 72 horas, antes da hora
programada de chegada; seguro de saúde para passageiros que não sejam jordanos e a
instalação da aplicação móvel AMAN.
2. O teste PCR é exigido à chegada. O valor a ser cobrado ao passageiro será 28 JOD.
3. O teste PCR não será necessário para crianças com menos de 5 anos de idade.
4. Diplomatas e funcionários de organizações regionais e internacionais (e seus dependentes e
familiares titulares de passaportes diplomáticos, passaportes especiais ou passaportes
regulares), residentes na Jordânia, têm um código QR diplomático permanente cuja validade
não expira, e é possível regressar com este código várias vezes para a Jordânia. Estes
passageiros estão isentos de:
- Teste PCR antes da partida.
- Teste PCR na chegada.
- Seguro de saúde.
5. Não é exigido seguro de saúde para pacientes de turismo médico.
6. É necessárrio o envio da Declaração de Saúde do passageiro e o formulário Localizador
(deverá ser pedido).
7. Todos os passageiros que tenham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, antes da
partida para a Jordânia, não serão autorizados a entrar no país.
8. Os passageiros que forneçam informações falsas ou incorretas estão sujeitos a uma multa de
10.000 JDs.
9. Os passageiros em trânsito são permitidos nos aeroportos da Jordânia, desde que:
- Apresentem o teste PCR negativo, dentro das 72 horas antes da hora programada de
chegada.
- O tempo de transferência planeado não ultrapasse as 10 horas.
Pedimos que transmitam a informação às vossas equipas. We ask you to transmit the
information to your teams.
English Version

ROYAL JORDANIAN | REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL TRAVEL TO
JORDANIAN
Royal Jordanian (RJ) informs that, according to information provided by the Jordanian Civil
Aviation Regulatory Commission (JCARC), from January 20 until midnight on January 31, 2021,
scheduled international flights are authorized to operate to/from Jordanian airports, with some
additional requirements.
The following guidelines should apply to flights entering the country:
1. Airlines are responsible for ensuring that, before boarding, each passenger has a negative
PCR test performed within 72 hours, prior to the scheduled time of arrival; health insurance for
passengers other than Jordanians and the installation of the AMAN mobile application.
2. The PCR test is required upon arrival. The amount to be charged to the passenger will be 28
JOD.
3. The PCR test will not be required for children under 5 years of age.
4. Diplomats and officials of regional and international organizations (and their dependents and
relatives holding diplomatic passports, special passports or regular passports), residing in
Jordan, have a permanent diplomatic QR code whose validity does not expire, and it is possible
to return with this code several times to Jordan. These passengers are exempt from this:
- PCR test before departure.
- PCR test on arrival.
- Health insurance.
5. No health insurance is required for medical tourism patients.
6. It is necessary to send the Health Declaration of the passenger and the Locator form (must be
requested).
7. All passengers who have been in the United Kingdom within the last 14 days before departure
for Jordan will not be allowed to enter the country.
8. Passengers providing false or incorrect information are subject to a fine of 10,000 JDs.
9. Transit passengers are allowed at Jordan airports provided that:
- Present the negative PCR test within 72 hours before the scheduled time of arrival.
- The planned transfer time does not exceed 10 hours.
We ask you to transmit the information to your teams.

