اطﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ
 .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺳﺘﺎد ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را در ﺳﻮالھﺎی ﮐﮫ در
ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﻏﯿﺮه ﺿﺮوری را ﺑﮫ ھﻤ ٴﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮه در ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ را
ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽھﺎ را در ﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت
)ﺑﺮای ﺑﯿﻠﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ(ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
 .ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺧﻮد رو ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪزﯾﺪ.
ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﯿﭻ ﻧﻮ ﻗﺮاﻣﺘﯽ رو ﺑﺮای ﺑﯿﻠﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ
ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ آن دﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻤﺘﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﮕﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و اطﻼﻋﺎت ﻻزﻣﮫ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻤﺎ در ﻣﻮاﻗﮭﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺘﺎد ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻔﺮ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺤﺪودهای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ آژﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﮐﮫ ﺑﻠﯿﻂ را ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ
ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻮﭘﯿﻤﺎ ﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏھﺎی ﻻزم را ﺑﺪھﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻧﻘﻞ و ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺳﺘﺎد ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻠﮑﺴﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۱۰۰۰۰:-ﮐﺮون ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯿﻨﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﻦ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ از آژﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻠﮑﺴﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎران اژﻧﺴﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ

در ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻗﺮاﻣﺘﯽ را ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از
ﺑﯿﻤﺎران اژاﻧﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﮫ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﮫ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر اژﻧﺴﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ SOS
ﮐﻤﮏھﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻼﻟﯽ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۴۶-۸۱۳۶۰۶۰ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران اژﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ  SOSﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ آن را دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ

در ﻣﻮاردی ﮐﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آژﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﻮﭘﯿﯿﻤﺎ ﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻟﻐﻮ ﺑﻠﯿﻂ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻐﻮ ﺑﯿﻠﯿﺖ ﭘﺮواز در ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﮫ اﺳﺖ و  Resklarﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫای ﮐﮫ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﺷﻤﺎ از ﺳﻮﺋﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﯿﻤﮫ  Resklarﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﯿﻠﯿﺖ ﭘﺮواز در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ از طﺮف وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ و ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮواز ﺧﻮد را ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔﺮ از طﺮف وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ

