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General Mangers of Tourism & Hotel
Establishments

السادة/ مدراء المنشآت السياحية والفندقية المحترمون

 

Circular No. 27/2021 تعميم رقم 27/2021

Subject: Authorised ways for verifying the results of
COVID-19 tests (PCR test)

(PCR تحليل) المـوضوع: الطرق المعتمدة لمعرفة نتائج فحوصات كوفيد-19

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Kindly note the different options available to verify the
green pass status for visitors and guests as mentioned
below for your further necessary distribution. 

يرجى التكرم بالعلم بوجود عدة خيارات متاحة للتحقق من حالة المرور األخضر
للزوار والنزالء كما هو مذكور أدناه. لذا يرجى التكرم بتوجيه الزوار والنزالء

بالطرق المتاحة:

  • Visit Al Hosn app to check the latest status of COVID-
19 test (PCR test) results.

(PCR تحليل) زيارة تطبيق الحصن لالطالع على نتيجة فحص كوفيد -19 • 
الخاصة بهم.  

  • Visit Al Hosn webpage m.alhosnapp.ae to check the
latest status of  COVID-19 test (PCR test) results.

لالطالع  m.alhosnapp.ae زيارة الصفحة اإللكترونية لتطبيق الحصن •  
على نتيجة فحص كوفيد -19 (تحليل PCR) الخاصة بهم.  

 • SMS (for Etisalat users): Send the letter (R) followed
by a space followed by the unif ied ID number or
Emirates ID number to the number "6336" and the latest
update of the test result will be obtained.

(R) الرسائل النصية القصيرة (لمستخدمي شبكة اتصاالت): إرسال حرف •  
متبوعاً بـ(مسافة) متبوعاً بـ (رقم التعريف الموحد أو رقم الهوية اإلماراتية) إلى

الرقم "6336" للحصول على آخر تحديث لنتيجة الفحص.

 

 • For Etisalat users, make a mobile phone call to the
number *48 followed by the unified ID number or
Emirates ID number, then the # sign, and press ‘call’, to
show the user the last result of the test.

 • إجراء عملية اتصال بالهاتف الجوال (لمستخدمي شبكة اتصاالت) على الرقم
48*متبوعاً (برقم التعريف الموحد أو رقم الهوية اإلماراتية) ثم عالمة #

والضغط على اتصال، لتظهر للمستخدم آخر نتيجة أجراها للفحص.

 Thank you for your cooperation.  شاكرين لكم حسن تعاونكم،

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

 

 

 

 Circular No. 27/2021 1 of 1  

P.O.Box 94000, Abu Dhabi, United Arab Emirates dctabudhabi.ae ص.ب.94000، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

t. +971 2 4440444        f. +971 2 4440400 Visitabudhabi.ae هاتف. 4440444 2 971+        فاكس.4440400 2 971+


