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أعزاؤنا الزوار ومزودي الخدمات والمقاولين،
حفاظًا على سالمتكم وتماشيًا مع اإلجراءات اإلحترازية ولضمان 

بيئة دراسية صحية آمنة، نود إعالمكم باآللية المحدثة لدخول 
حرم �يات التقنية العليا:

Dear Visitors/Vendors/Contractors,
In order to preserve your safety, in line with 
precautionary measures, and to ensure a healthy 
and safe work/study environment, please note the 
updated HCT campuses entry requirements
Effective from: 3 January 2022
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Updated HCT Premises’ Entry Guidelines
(Spring Semester)

إرشادات ومتطلبات هامة لدخول �يات التقنية العليا
(الفصل الدراسي الثاني)

لسالمتكم نؤكد على ضرورة التقيد في حال الحضور 
لل�يات بالحفاظ على التباعد اإلجتماعي واإللتزام بارتداء 

الكمامات.

Your full compliance with, and commitment to, these 
campus entry requirements, as well as maintaining 
social distancing and wearing masks is required, so 
to ensure the health and safety of all.

Stay Safe! 
مع تمنياتنا بالسالمة للجميع 

� All visitors are required to obtain a negative 
PCR test valid for 96 hours on their first day 
back to the campus.

� All entrants shall ensure to have 2 doses and 
the booster dose ( if required ) vaccination 
with 14 days PCR test, in order to maintain the 
Green Pass.

� Those with an exemption from vaccination 
pursuant to an official medical report 
approved by a governmental health authority, 
or as shown on the Al HOSN App, are required 
to obtain a negative PCR test, which is valid for 
7 days when attend the campuses and 
maintain the Green Pass on ALHOSN

يلتزم جميع الزوار ومزودي الخدمات والمقاولين في   �
حال الحضور لل�يات ألول مرة مع بدء الفصل الدراسي 

الثاني بإظهار نتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة ال 
تتجاوز 96 ساعة.

يجب على جميع الحاصلين على جرعتين و جرعة من   �
 PCR التطعيم معززه اذا لزم األمر ان يقوم باجراء فحص
� 14 يوما و ضمان المرور األخضر على تطبيق الحصن 

يلتزم غير المطعمين من الزوار و مزودي الخدمات و   �
المقاولين  ممن لديهم إعفاء من التطعيم وفق تقرير 

طبي رسمي معتمد من جهة صحية حكومية أو ظاهر 
على الحصن، بإبراز نتيجة سلبيه لفحص PCR صالحه 

لمدة سبعة ايام  في حال الحضور لل�يات مع الحفاظ 
على المرور األخضر على تطبيق الحصن 
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إعــالن هــام
IMPORTANT ANNOUNCEMENT

اعتباًرا من: 3 يناير 2022 


