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വസ ്തുതാ്വിവരം:്സുരക്ഷിതവും്കർശനവുമായ്അന്താരാഷ് ്ര്വിമാന്യാ്താ്

സംവിധാനം്നരപ്പിലാക്കുന്നതിന ്ബൈഡൻ്ഭരണകൂരം്പുറത്തുവിട്ട്കൂരുതൽ്

വിശദാംശങ്ങൾ  

ഒക ്ടരാൈർ്25,്2021 

ടകാവിഡ -19ൽ്നിന്ന ്ജനങ്ങളെ്സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള്്പവർത്തനങ്ങൾ്

നാം്  തുരർന്നുളകാണ്ടിരിളക്ക,്യുബണറ്റഡ ്ടേറ്റ സിടലക്കുള്ള്

വിടദശരാജയ ്യാ്തക്കാർ്പൂർണ്ണമായും്വാക ്സിൻ്സവീകരിച്ചവർ്

ആയിരിക്കണളമന്ന്പുതിയ്അന്താരാഷ് ്ര്വിമാന്യാ്താ്നയത്തിൻളറ്

കുറിച്ച  ്കൂരുതൽ്വിശദാംശങ്ങൾ്ബൈഡൻ്ഭരണകൂരം്പുറത്തുവിട്ടു.്

ളപാതുജനാടരാഗ്യം്മുൻനിർത്തി്കർശനവും്ആടഗ്ാെതലത്തിൽ്

സ ്ഥിരതയുള്ളതുമായ്ഒരു്രാജയാന്തര്യാ്താ്സംവിധാനം്ഈ്പുതിയ്നയം്

നിലവിൽ്ളകാണ്ടുവരുന്നു.  

നവംൈർ്8്മുതൽ്പൗരന്മാരും്കുരിടയറ്റക്കാരും്അല്ലാത്ത്അടമരിക്കയിടലക്കുള്ള്

എല്ലാ്യാ്തക്കാരും്പൂർണമായും്വാക ്സിൻ്സവീകരിച്ചവരും്വിമാനയാ്ത്

ആരംഭിക്കും്മുൻപ ്തളന്ന്വാക ്സിടനഷ്ൻ്ടരഖ്സമർപ്പിച്ചവരും്ആയിരിക്കണം.്

പരിമിതമായ്ഇെവുകൾ്മാ്തടമ്ഈ്നയത്തിൽ്ഉണ്ടാകൂ.്പുതുക്കിയ്യാ്താ്

മാർഗ്ഗനിർടേശങ്ങെിൽ്ടകാവിഡ ്പരിടശാധന്സംൈന്ധിച്ചും്പുതിയ്

നിൈന്ധനകെും്ഉണ്ട .്സംരക്ഷണം്കൂരുതൽ്ശക്തമാക്കാൻ,്വാക്സിടനഷ്ൻ്

ളെയ്യാത്ത്യാ്തക്കാർ്-്അവർ്യു.എസ .്പൗരന്മാടരാ്നിയമാനുസൃത്സ്ഥിര്

താമസക്കാടരാ്പരിമിതമായ്ഇെവുകൾ്ലഭിച്ചിട്ടുള്ള്്പതിടരാധ്കുത്തിളവയ പ്പ ്

എരുക്കാത്ത്വിടദശ്പൗരന്മാടരാ്ആയിളകാള്ളളട്ട്-്എല്ലാവരും്യാ്ത്

പുറളപ്പരുന്നതിന ്മുൻപുള്ള്ഒരു്ദിവസത്തിനുള്ളിൽ്ടകാവിഡ ്പരിടശാധന്

നരടത്തണം. 

ഈ്നിൈന്ധനകൾ്നരപ്പിലാക്കുന്നതിനായി്യു.എസ .്ഭരണകൂരം്ഇനിപ്പറയുന്ന്

ടരഖകൾ്പുറത്തിറക്കുന്നു:്1)്ടകാവിഡ -19്മഹാമാരി്സമയത്ത ്ആടഗ്ാെ്യാ്ത്

സുരക്ഷിതമായി്പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള്്പസിഡൻഷ്യൽ്വിജ്ഞാപനം;്2)്

വാക ്സിടനഷ്ൻ,്പരിടശാധന,്സമ്പർക്ക്ഉറവിരം്കളണ്ടത്തൽ്എന്നീ്

വിഷ്യങ്ങെിൽ്ളസന റഴ ്സ ്ട ാർ്ഡിസീസ ്കൺട്രാൾ്ആൻഡ ്്പിവൻഷ്ൻ്(CDC)്

പുറത്തിറക്കുന്ന്മൂന്ന ്ആജ്ഞകൾ;്3)്മാനദണ്ഡങ്ങൾ്നരപ്പാക്കുന്നതിനായി്

എയർബലനുകൾക്കും്യാ്തക്കാർക്കും്നൽകാനുള്ള്സാടേതിക്നിർടദശങ്ങൾ. 

ശാസ ്തവും്ളപാതുജനാടരാഗ്യവും്വഴികാട്ടിയായി്യുബണറ്റഡ ്ടേറ്റ സ ്

വികസിപ്പിളച്ചരുത്തതാണ ്പുതിയ്അന്താരാഷ് ്ര്വിമാന്യാ്താ്സംവിധാനം;്അത ്

സവടദശത്തുള്ള്അടമരിക്കക്കാരുളര സുരക്ഷ്വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും്ഒപ്പം്

അന്താരാഷ് ്ര്വിമാന്യാ്തയുളര്സുരക്ഷ്ഉറപ്പാക്കുകയും്ളെയ്യുന്നു.്ഇന്ന ്

(ഒക ടരാൈർ്25)്പുറത്തിറക്കിയ്അധിക്വിശദാംശങ്ങൾ്നവംൈർ്8്പുതിയ്

യാ്താനയം്നരപ്പിലാക്കുന്ന്തീയതിക്ക ്മുമ്പായി്തയ്യാളറരുക്കാൻ്

എയർബലനുകൾക്കും്അന്താരാഷ് ്ര്വിമാന്യാ്തക്കാർക്കും്സമയം്നൽകുന്നു.്

മുമ്പ ്്പഖയാപിച്ചത ്ടപാളല,്പൂർണമായും്്പതിടരാധ്കുത്തിവയ പ്പ ്ലഭിച്ച്വിടദശ്

പൗരന്മാർക്ക ്നവംൈർ്8്മുതൽ്വിടനാദസഞ്ചാരം്ടപാലുള്ള്അതയാവശയമല്ലാത്ത്

യാ്തകൾക്ക ്വരക്കൻ,്ളതക്കുപരിഞ്ഞാറൻ്കര്അതിർത്തികെിലൂളര്

സഞ്ചരിക്കാനും്കഴിയും.്കര്അതിർത്തിയുമായി്ൈന്ധളപ്പട്ട്നിയ്ന്തണങ്ങെിളല്

ടഭദഗ്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള്കൂരുതൽ്വിശദാംശങ്ങൾ്വരും്ദിവസങ്ങെിൽ്

ലഭയമാകും. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/25/fact-sheet-biden-administration-releases-additional-detail-for-implementing-a-safer-more-stringent-international-air-travel-system/


യാ്തക്കാർക്ക ്പുതിയ്വിമാനയാ്താ്്പഖയാപനത്തിൻളറ്വിശദാംശങ്ങൾ്

സി.ഡി.സി, ഡിപ്പാർട്ട ളമൻറ ്ഓ  ്ടേറ്റ ്ളവൈ ്ബസറ്റുകെിൽ്ലഭയമാകും.്

സംക്ഷിപ ്ത്രൂപം്താളഴ്ടെർക്കുന്നു:  

പൂർണമായും്്പതിടരാധ്കുത്തിളവയ പ്പ ്എരുത്തവർ: 

• നവംൈർ്8്മുതൽ്യു.എസിടലക്ക ്വരുന്ന്പൗരന്മാരും്കുരിടയറ്റക്കാരും്

അല്ലാത്ത്വിമാന്യാ്തക്കാർ്പൂർണമായും്വാക ്സിൻ്

സവീകരിച്ചവരായിരിക്കണം.്യു.എസിടലക്കുള്ള്വിമാന്യാ്ത്

ആരംഭിക്കുന്നതിന ്മുൻപ ്തളന്ന്വാക ്സിൻ്സവീകരിച്ച്ടരഖ്ലഭയമാക്കണം. 

വാക ്സിൻ്സവീകരിച്ചതിൻളറ്ളതെിവ : 

• വിടദശ്പൗരന്മാർക്ക ്വിമാനത്തിൽ്കയറണളമേിൽ്വാക ്സിടനഷ്ൻ്

സംൈന്ധിച്ച്ടരഖകൾ്നിർൈന്ധം.്ഈ്നിൈന്ധനയിൽ്വെളര്പരിമിതമായ്

ഇെവുകൾ്മാ്തടമ്ലഭിക്കൂ. 

• യാ്തക്കാർ്വാക ്സിടനഷ്ൻ്വിവരങ്ങൾ്ടൈാധയളപ്പരുത്തണം.്എയർബലൻ്

കമ്പനികൾ്ഇനി്പറയുന്ന്കാരയങ്ങൾ്ഉറപ്പാക്കണം: 

o വാക ്സിടനഷ്ൻ്ടരഖയിൽ്ടരഖളപ്പരുത്തിയിട്ടുള്ള്വയക്തികൾ്

തളന്നയാണ ്യാ്തക്കാളരന്ന ്ടപരും്ജനനത്തീയതിയും്ഒത്തുടനാക്കി്

ഉറപ്പാക്കുകണം. 

o വാക ്സിൻ്നൽകിയ്രാജയളത്ത്ഔടദയാഗ്ിക്ഉറവിരങ്ങെിൽ്

(ളപാതുജനാടരാഗ്യ്ഏജൻസി,്സർക്കാർ്ഏജൻസി)്നിന്നാണ ്ടരഖകൾ്

നൽകിയിരിക്കുന്നളതന്ന ്ഉറപ്പാക്കണം. 

o യാ്തക്കാർ്സി.ഡി.സി.്യുളര്പൂർണ്വാക ്സിൻ്നിർവെനവുമായി്

ളപാരുത്തളപ്പരുന്നുടണ്ടാ്എന്നുറപ്പ ്വരുത്താൻ്ഏത ്വാക ്സിൻ,്

സവീകരിച്ച്ടഡാസുകെുളര്എണ്ണം,്സവീകരിച്ച്

തീയതി(കൾ), സവീകരിച്ച്സ്ഥലം്(ഉദാഹരണത്തിന ,്വാക ്സിടനഷ്ൻ്

ക്ലിനിക ,്ആടരാഗ്യ്പരിരക്ഷ്ഇരം)്എന്നീ്വിവരങ്ങൾ്

പരിടശാധിക്കണം. 

• ബൈഡൻ്ഭരണകൂരം്എയർബലനുകെുമായി്ടെർന്ന ്്പവർത്തിച്ച ്ഈ്

മാനദണ്ഡങ്ങൾ്കർശനമായി്നരപ്പാക്കുന്നുളവന്ന ്ഉറപ്പ ്വരുത്തും. 

അംഗ്ീകൃത്വാക ്സിനുകൾ: 

• സി.ഡി.സി്തീരുമാനം്അനുസരിച്ച ്അടമരിക്കയിടലക്കുള്ള്യാ്തക്ക ്

യു.എസ .് ുഡ ്ആൻഡ ്്ഡഗ് ്അഡ്മിനിസ ട്രഷ്ൻ്(എ  .ഡി.എ.)്

അംഗ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളടതാ്െുമതലളപ്പരുത്തിയിട്ടുള്ളടതാ്ടലാകാടരാഗ്യ്

സംഘരനയുളര്അരിയന്തിര്ഉപടയാഗ്്പട്ടികയിൽ്(എമർജൻസി്യൂസ ്ലിസ ്റ്റ )്

ഉൾളപ്പരുത്തിയിട്ടുള്ളടതാ്ആയ്വാക ്സിനുകൊണ ്സവീകരിക്കളപ്പരുക. 

• എ  .ഡി.എ.്അംഗ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളടതാ്ടലാകാടരാഗ്യ്സംഘരന്അരിയന്തിര്

ഉപടയാഗ്്പട്ടികയിൽ്ഉൾളപ്പരുത്തിയിട്ടുള്ളടതാ്ആയ്സിംഗ്ിൾ്ടഡാസ ്

സീരീസിലുള്ള്(ഉദാഹരണം:്ജൻളെൻ്വാക ്സിൻ)്വാക ്സിൻ്സവീകരിച്ച ്

രണ്ടാഴ ച്ച്കഴിയുകടയാ,്എ  .ഡി.എ.്അംഗ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളടതാ്ടലാകാടരാഗ്യ്

സംഘരന്അരിയന്തിര്ഉപടയാഗ്്പട്ടികയിൽ്ഉൾളപ്പരുത്തിയിട്ടുള്ളടതാ്ആയ്

രു-ടഡാസ ്സീരീസ ്ടകാമ്പിടനഷ്ൻ്വാക ്സിനുകെുളര്രണ്ട ്ടഡാസ ്

സവീകരിച്ച ്രണ്ടാഴ ച്ച്കഴിയുകടയാ്ളെയ ്ത്വയക്തിളയ്സമ്പൂർണ്

വാക ്സിടനഷ്ൻ്സവീകരിച്ചതായി്കണക്കാക്കും. 

• കൂരുതൽ്വിവരങ്ങൾ്സി.ഡി.സി്അളനക്സിൽ്ലഭയമാണ .   

ഊർജ്ജിതളപ്പരുത്തിയ്പരിടശാധന: 



• ടനരളത്ത,്യു.എസിടലക്കുള്ള്എല്ലാ്യാ്തക്കാരും്മൂന്ന ്ദിവസത്തിനുള്ളിൽ്

എരുത്ത്ടകാവിഡ ്ളനഗ്റ്റീവ ്പരിടശാധനാ് ലം്ഹാജരാക്കണമായിരുന്നു. 

• രണ്ട ്നയൂക്ലിയിക ്ആസിഡ ്ആംപ്ലി ിടക്കഷ്ൻ്പരിടശാധനകെും്(NAAT)്-്

അതായത ്പി്സി്ആർ്(PCR)്പരിടശാധനയും,്ആന റിജൻ്പരിടശാധനയും്-്

അംഗ്ീകരിക്കുന്നതാണ .  

• ളസപ്തംൈറിൽ്്പഖയാപിച്ചത ്ടപാളല,്പുതിയ്സംവിധാനം്മുൻപുണ്ടായിരുന്ന്

നിൈന്ധനകൾ്കൂരുതൽ്കർശനമാക്കുകയാണ .്അതായത ്വാക ്സിടനഷ്ൻ്

സവീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത്അടമരിക്കൻ്പൗരന്മാരും്നിയമാനുസൃത്സ്ഥിര്

താമസക്കാരും്യാ്തയ ക്ക ്മുൻപുള്ള്ഒരു്ദിവസത്തിനുള്ളിൽ്എരുത്ത്

ടകാവിഡ ്ളനഗ്റ്റീവ ്പരിടശാധനാ് ലം്ഹാജരാക്കണം. 

• അതായത ,്യു.എസിടലക്ക ്യാ്ത്ളെയ്യുന്ന്പൂർണമായി്വാക ്സിടനഷ്ൻ്

സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള്അടമരിക്കൻ്പൗരന്മാരും്നിയമാനുസൃത്സ്ഥിര്

താമസക്കാരും്വാക ്സിടനഷ്ൻ്ടരഖകെും്ടകാവിഡ ്ളനഗ്റ്റീവ ്പരിടശാധനാ്

 ലവും്കരുതണം. 

• സമ്പൂർണ്വാക ്സിടനഷ്ൻ്സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള്അടമരിക്കൻ്പൗരന്മാർ്

നിലവിലുള്ള്നിൈന്ധന്അനുസരിച്ച ്യാ്തക്ക ്മുൻപുള്ള്മൂന്ന ്

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ്എരുത്ത്ളനഗ്റ്റീവ ്പരിടശാധനാ് ലം്ലഭയമാക്കണം. 

• യു.എസിടലക്ക ്യാ്ത്ളെയ്യുന്ന്ഏളതാരാെും,്സമ്പൂർണ്വാക ്സിടനഷ്ൻ്

എരുത്തതിനുള്ള്ളതെിവ ്ഹാജരാക്കാൻ്സാധിക്കുന്നിളല്ലേിൽ,്യാ്ത്

പുറളപ്പരുന്നതിന ്ഒരു്ദിവസം്മുൻപ ്എരുത്ത്ളനഗ്റ്റീവ ്പരിടശാധനാ് ലം്

ഹാജരാക്കണം.  

കുട്ടികൾക്കുള്ള്നിൈന്ധനകൾ:   

• ളെറിയ്കുട്ടികൾക്ക ്വാക ്സിൻ്സവീകരിക്കാനുള്ള്അടയാഗ്യത,്വാക ്സിൻ്

സവീകരിക്കാൻ്അർഹതയുള്ള്മുതിർന്ന്കുട്ടികൾക്ക ്അത ്

സവീകരിക്കുന്നതിന ്ടലാകളമമ്പാരുമുള്ള്വയതയസ ്തമായ്െട്ടങ്ങൾ്എന്നിവ്

കണക്കിളലരുത്ത ്18്വയെിന ്താളഴയുള്ള്കുട്ടികളെ്വിടദശ്രാജയ്

സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള്വാക ്സിടനഷ്ൻ്ആവശയകതയിൽ്നിന്ന ്

ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

• രണ്ട ്വയസിനും്17്വയസിനും്ഇരയിലുള്ള്കുട്ടികൾക്ക ്യാ്ത്പുറളപ്പരും്

മുൻപുള്ള്പരിടശാധന്നിർൈന്ധമാണ . 

• സമ്പൂർണ്വാക ്സിൻ്സവീകരിച്ച്മുതിർന്ന്ആടൊളരാപ്പമാണ ്യാ്ത്

ളെയ്യുന്നളതേിൽ,്വാക ്സിൻ്എരുക്കാത്ത്കുട്ടിക്ക ്പുറളപ്പരുന്നതിന ്മൂന്ന ്

ദിവസം്മുൻപ ്പരിടശാധന്നരത്താം.്വാക ്സിൻ്എരുക്കാത്ത്കുട്ടി്

ഒറ്റയ ്ടക്കാ്വാക ്സിൻ്എരുക്കാത്ത്മുതിർന്നവടരാളരാപ്പടമാ്യാ്ത്

ളെയ്യുകയാളണേിൽ,്പുറളപ്പരുന്നതിനു്ഒരു്ദിവസത്തിനുള്ളിൽ്അവർ്

പരിടശാധന്നരടത്തണ്ടിവരും. 

വാക ്സിൻ്നിൈന്ധനകെിലുള്ള്പരിമിതമായ്ഇെവുകൾ: 

• വിടദശ്പൗരന്മാർക്കുള്ള്വാക ്സിടനഷ്ൻ്ആവശയകതയിൽ്നിന്ന ്വെളര്

പരിമിതമായ്വിഭാഗ്ങ്ങളെ്ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട .്18്വയെിന ്താളഴയുള്ള്

കുട്ടികൾ,്ടകാവിഡ -19്വാക ്സിൻ്ക്ലിനിക്കൽ്്രയൽ്പോെികൾ,്വാക ്സിൻ്

ഉപടയാഗ്ത്തിൽ്ബവദയബവരുദ്ധയങ്ങൾ്ടനരിരുന്നവർ,്അരിയന്തിര്

അളല്ലേിൽ്മാനുഷ്ിക്കാരണങ്ങൊൽ്യാ്ത്ളെടയ്യണ്ടി്വരുന്നവർ്

(അരിയന്തിര്യാ്തയ ക്കുള്ള്കാരണം്ടരഖളപ്പരുത്തിയ്യു.എസ .്സർക്കാർ്

കത്ത ്സഹിതം),്സി.ഡി.സി്്പകാരം്വാക ്സിൻ്ലഭയത്കുറവുള്ള്

രാജയങ്ങെിൽ്നിനിന്ന ്വിടനാദസഞ്ചാടരതര്വിസയുമായി്വരുന്നവർ്

എന്നുള്ള്വെളര്പരിമിതമായ്വിഭാഗ്ങ്ങളെ്ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട . 

• ഇങ്ങളന്ഇെവുകൾ്ലഭിക്കുന്നവർ്എല്ലാവരും,്വെളര്പരിമിതമായ്

ഇെവുകൾ്ലഭിക്കാൻ്സാധയതയുള്ളവളര്അടപക്ഷിച്ച ,്60്ദിവസത്തിൽ്



കൂരുതൽ്ഇവിളര്തങ്ങാൻ്ആ്ഗ്ഹിക്കുന്നുളവേിൽ,്യു.എസിൽ്

വാക്സിടനഷ്ൻ്സവീകരിക്കണളമന്ന്നിൈന്ധന്ഉൾളപ്പളര്ൈാധകമായ്എല്ലാ്

ളപാതുജനാടരാഗ്യ്നിൈന്ധനകൾ്പാലിക്കുളമന്ന ്ഉറപ്പ ്നൽടകണ്ടതുണ്ട . 

സമ്പർക്ക്ഉറവിരം്കളണ്ടത്തൽ:  

• യുബണറ്റഡ ്ടേറ്റ സിടലക്ക ്സർവീസ ്നരത്തുന്ന്എല്ലാ്എയർബലനുകെും്

പാലിടക്കണ്ട്സമ്പർക്ക്ഉറവിരം്കളണ്ടത്തൽ്ഓർഡറും്സി.ഡി.സി.്

പുറളപ്പരുവിക്കുന്നു.്ആവശയമുള്ളടപ്പാൾ്ഈ്സമ്പർക്ക്വിവരങ്ങൾ്ഉരൻ്

തളന്ന്സി.ഡി.സി-ക്ക ്ബകമാറണം.്ഈ്വിവരങ്ങൾ്ളപാതുജനാടരാഗ്യ്

ഉടദയാഗ്സ്ഥർക്ക  അടമരിക്കയിടലക്ക ്വരുന്ന്വിമാന്യാ്തികളര്

ൈന്ധളപ്പരാനും്ടരാഗ്ൈാധിതരാകാൻ്സാധയതയുണ്ട ്അളല്ലേിൽ്

ടരാഗ്ൈാധിതനായ്ഒരാെുമായി്സമ്പർക്കം്പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട ്എന്ന ്

ടൈാധയളപ്പരുന്നവളര്നിരീക്ഷിക്കാനും്അനുവദിക്കും. 

• ടകാവിഡ -19്പുതിയ്വകടഭദങ്ങെുളര്ആവിർഭാവം,്വയാപനം്എന്നിവ്

തരയുന്നതിനും്മറ്റ ്ളപാതുജനാടരാഗ്യ്ഭീഷ്ണികളെ്

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും്നിർണായക്

്പതിടരാധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള്ളപാതുജനാടരാഗ്യ്നരപരിയാണിത . 

### 


