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 اللجــــــنة العليـــا إلدارة األزمــــــــــــــــــــــات                              
                            The Supreme Committee for Crisis Management  
 

Permit Validity    2022-03-22    : صالحية التصريح                                   Issue date  2022-02-23 تاريخ اإلصدار 
  Permit No. VIP49887  التصريح رقم

) خاص  حجر( تصريــــــح دخـــــــول استثنـــائي  
                                 Exceptional Entry Permit (Private Quarantine)  

Permit details          بيانات التصريح  
 ريحــاسم صاحب التص   
Permit Holder Name CARLA GRAU PI   
Visa  Number   Visa On Arrival رقــــــــم السمـــــــــــة  تأشيرة فورية في الوصول  
Type of Visa Government - Official  نـــــــــوع الســـــــــمة  رسمية -حكومية  
Purpose of Visa Qatar MotoGP 2022  الجائرة الكبرى للدراجات

  2022النارية 
  الزيـــــارةالغرض من 

Nationality   SPAIN ــــــةـــالجنـسيـــــــــــــ اسبانيا  
Sponsor QATAR MOTOR & 

MOTORCYCLE FEDERATION 
االتحاد القطري للسيارات 

 والدراجات النارية
  جهة العمــــــــــــــــــل

Passport details   بيانات الجواز  
Passport Number PAM907078 PAM907078 م الجــــــــــــــوازــــرق  
Relationship to Sponsor  VIP Guest تقدمـــالعالقــــة بالمس  كبار الشخصيات  
Passport Expiry 02-02-2027 02-02-2027 وازـــتاريخ انتهاء الج  
Visa Expiry   الســمة تاريخ انتهاء  
Quarantine Requirements  

  شـــــروط الحجر  
Country of Departure SPAIN ـدومـــــبلـــــد القـــــــــــ اسبانيا  
Covid Test Abroad     Required اجراء الفحص في الخارج مطلوب  
Type of Quarantine Private وع الحجر المتطلبــــــن خاص  
Duration of Quarantine  0   DAYS 0  ـرـــــمـــــــــــدة الحجـــ أيام  
For Airport Verification Only       :الستخدام المطار فقط  

 تطبيق احتراز
EHTIRAZ APP 

 الحجز الفندقي
Hotel Booking 

 اجراء فحص بي سي ا ر
Swab Test (PCR) 

 تعهد الحجر
Undertaking 

 التطعيم
vaccination 

Pre-Registration 
Not Required 

 معفي
Exempt Required  

 معفي
Exempt 

MODERNA (SPIKEVAX) 
2 

20-08-2021 
LANE (1)                                                                                                                        

approveDate1  

     من خارج دولة قطر  0097444069999أو على الرقم:  109لالستفسار، االتصال بمركز االتصال:             
For inquiry, please call us on 109 or 0097444069999 from abroad                                     

 

 This permit is valid on condition that the above requirements are adhered to             تنويه: هــــذا التصريح ساٍر بشرط ضمان االلتزام بالشروط الموضحة أعــــاله

ــم نسخة ورقيـة من هذا التصريح في المطار.-  .Hard copy of this permit MUST be presented to airport officials  يجب تقديـ

 EHTERAZ application MUST be downloaded upon arrival يجب تحميل تطبيق احتراز عند الوصول. -

  في ساعة 72 من اجراء الفحص في المطار إذا تم اجراء الفحص خالل أقل من الضيفعفى ي-. 
 .حد المستشفيات المعتمدة في دولة المغادرة، بشــرط تقديم ما يثبت ذلك للمعنييــن في المـطارأ-.
  .واألحمر الداكن  يتم إعادة الفحص بالمطار فقط للقادمين من دول الباقة الحمراء-.
إجراءات الحجر إذا استكمل كافة شروط التطعيم، ويتم دخول الضيف إلى يعفى الضيف من -.

  الحجر الفندقي بنظام الفقاعة إذا لم يستكمل شروط التطعيم.
  

The permit holder will be exempted from undergoing a test at the airport in Qatar, if they provide a proof of 
conducting the test, within the last 72 hours at an approved hospital in the country of departure, to airport-
concerned personnel in Qatar  
Re-PCR Test at airport for guest coming from Red list & Dark Red countries.  
Please note that the fully vaccinated participants are exempted from hotel quarantine as well as bubble hotel 
system. 


