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  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้รับการจัดอันดับในด้านการบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยดัชนี Global 
COVID-19 Index หรือ GCI จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟ้ืนตัว (Global 
Recovery Index) ผลจัดอันดับล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พบว่า ยูเออีอยู่อันดับ 5 ของโลก (จาก 180 
ประเทศทั่วโลก) ด้วยคะแนน 85.50 (จาก 100 คะแนนเต็ม)  และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity 

Index) เป็นดัชนีคะแนนที่ แสดงถึ ง
ความรุนแรงของสถานการณ์ของโรค
โค วิ ด -19 โด ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก 
(คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรง
น้อย) ยูเออีได้รับการประเมิน Rating 2 
ด้ ว ย ค ะแ น น  2 6 .4 9  (จ าก  1 0 0 
คะแนนเต็ม) 
 ยูเออีได้วางแผนจัดหาและ
ตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชากร
ของตนไว้อย่างชัดเจน รัฐบาลแจกจ่าย
วัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มี

อายุ 13 ปีขึ้นไป เพื่อหวังช่วยส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้สำเร็จสูงสุด จนสามารถลดจำนวนการแพร่เชื้อลงได้ พร้อม
ทั้งปรับกลยุทธ์ป้องกัน ฉีดวัคซีน ตรวจ รักษาโควิดเพ่ิมเพ่ือการควบคุมโรคระบาดให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง
ปกติได้เร็วที่สุด   ให้ความสะดวกในการตรวจ  PCR โดยเพ่ิมจำนวนสถานที่ตรวจ PCR มากข้ึน พร้อมทั้งประกาศกำหนด
ราคาค่าตรวจเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ (ประมาณ 450 บาท)  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ยูเออีบันทึกตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ได้ 985 ราย และตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวัน 2 ราย ซึ่ง
เป็นสถิติที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อวันละ 4,000 ราย เมื่อต้นปี 2564 อัตราการฉีดวัคซีนของประชากรที่
ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วอยู่ที่ 74.29%  
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  รัฐบาลดูไบเปิดรับนักท่องเที่ยวและอนุญาตบุคคลที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน (employment visa) วีซ่า
ประเภทพักอาศัย (Residence visa) วีซ่า short/long-stay visa และ visa on arrival โดยผู้โดยสารเหล่านั้นจะต้อง
แสดงผลตรวจ PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเข้าดูไบ  

 ยกเว้นผู้โดยสารที่เดินทางมาก
จาก 10 ประเทศได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน 
บังคลาเทศ ศรีลังกา ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ 
อู กั น ด า  เวี ย ด น าม  แ ซ ม เบี ย  แ ล ะ
อินโดนีเซีย จะต้องแสดงในรับรอง QR-
code PCR  ผลเป็นลบ อายุ 48 ชั่วโมง 
และตรวจ PCR  ที่สนามบินอีกครั้ง  
  

เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีนในระดับที่น่าพอใจ และเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจกับเพ่ือนบ้าน ทางการ 
ยูเออีได้เปิดพรมแดนเข้าออกประเทศระหว่างโอมาน  เพ่ือส่งเสริมการค้าของ 2 ประเทศ นักธุรกิจโอมานสามารถเดินทาง
โดยรถยนต์ไปซื้อสินค้าในดูไบได้ โดยสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ในโอมานนำเข้าผ่านดูไบ ในขณะที่ยูเออีอาศัยการ
นำเข้าผักผลไม้สดหลายจำนวนมากชนิดจากโอมาน นอกจากนี้รัฐบาลอาบูดาบีจัดให้โอมานและอีก 20 ประเทศ เป็นกลุ่ม 
Green list ที่ผู้โดยสารเครื่องบินโดยสารสามารถเดินทางระหว่างกันได ้
 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิคในรัฐดูไบผ่อนปรนมากขึ้น การผ่อนคลายกิจกรรมมากมาย เช่น อนุญาต
คนเข้าพักโรงแรมได้ร้อยละ 80 ของจำนวนห้อง สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ร้อยละ 80  ของความจุ
พ้ืนที่ สามารถจัดคอนเสิร์ต การแสดง งานแต่งงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นต้น 
 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยูเออี รายงาน  OAG บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลและสถิติด้านการบินของสหรัฐอเมริกา  เผย
ว่าเดือน ส.ค. 2564 สนามบินนานาชาติดูไบ (Dubai International : DXB) เป็นสนามบินที่พลุกพล่าน อันดับสองของ
โลก รองจาก Amsterdam Airport Schiphol :AMS )  เนื่องจากดูไบเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศและ
อนุญาตผู้โดยสารต่อเครื่องที่สนามบินดูไบ โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารผ่านสนามบินดูไบปีนี้ 28 ล้านคน 
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 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลดูไบได้วางโรดแมปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศ
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและอย่างปลอดภัย เพ่ือเตรียมเปิดงานมหกรรม World Expo 2020 Dubai ที่จะจัดขึ้นในรัฐดูไบ
ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 31มี.ค 2565 ที่คาดไว้ว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 20 ล้านคนจากทั่วโลก นอกจากมาตรการทาง
การเงินโดยอัดฉีดงบประมาณเข้าระบบเศรษฐกิจกว่า 108 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว รัฐบาลกลางยังได้ปฏิรูปกฎหมาย
พาณิชย์อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเปิดบริษัท onshore สามารถเป็นเจ้าของได้ 100%  ออกวีซ่าอยู่อาศัย  
Golden visa 10 ปี ให้ชาวต่างชาติสาขาอาชีพสำคัญ เจ้าของธุรกิขนาดใหญ่ นักเรียนต่างชาติที่สอบได้คะแนนสูง
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นโครงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้อาศัยในประเทศมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างสามารถดำเนินไปได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด 
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