
المنطقة  دول وجمیع دول االتحاد األوروبي عند السفر في شھادات كورونا  بول ق
 االقتصادیة األوروبیة  

 

  ستكونوبذلك حیز التنفیذ  كوروناح االتحاد األوروبي الخاصة بشھادات الئلوا تدخلسیولیو  1لیوم اعتباراً من ا
عند السفر   لكوروناالمنطقة االقتصادیة األوروبیة ملزمة بقبول شھادات ا ودولجمیع دول االتحاد األوروبي 

  البد أن تكون شھادة الكورونا موصولة. ةسلبیذو نتیجة المرض أو التطعیم أو االختبار التعافي من  كدلیل على  
 .االتحاد األوروبيالمعتمد من قبل   النظامب
 

غیر الضروري إلى   السفر  عدم بإلغاء التوصیة التي تنص على تموز / یولیو 5اعتباًرا من وزارة الخارجیة  ستقوم 
 . شنغن والمملكة المتحدة ومنطقة ال  دول المنطقة االقتصادیة األوروبیة

 

،  خیرةخالل األشھر الستة األتعافوا من مرض كورونا ألشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل أو الذین  بالنسبة ل
االتحاد   النظام المعتمد من قبلقابلة للتحقق والمرتبطة ب كوروناشھادة والذین یمكنھم توثیق ذلك من خالل 

 .البلد القادمین منھالسفر بحریة إلى النرویج بغض النظر عن   بإمكانھم األوروبي، 

 

التسجیل   شرطمن الحجر الصحي، واالختبار قبل الوصول، واالختبار على الحدود و  اعفاء ھؤالء األشخاصیتم 
 .البالدلى إ  عند الدخول

إذا كانوا قادمین من بلدان   سیتعین علیھم الخضوع للحجر الصحي ،لذین تلقوا جرعة لقاح واحدة فقط ل  أما بالنسبة
 .داكنال حمر األ و اللون أمصنفة باللون األحمر 

 

نظرة عامة  شاھدإلیھ.   مسافرینفي البلد المن قواعد على ما ینطبق  االطالعلذین سیسافرون ل من المھم  •
  المنطقة االقتصادیة األوروبیة على ودولمختلف دول االتحاد األوروبي   فيقواعد التي تنطبق على ال 

reopen.europa.eu.   
 

  .helsenorge.noشھادة كورونا الخاصة بك على القي نظرة على •
 

 .سافر إلى الخارج ھذا الصیفیجیدة لمن س  ائح نص •

 

 :التطعیم الكامل

 أكثر من أسبوع منذ تلقي آخر جرعة.   یمضي على أنتلقي جرعتین من اللقاح،  •
 .أسابیع بعد التطعیم  3 ن یمضيأعلى ، (Janssen) لقاح جرعة مناألحادي ال تلقي اللقاح  •
منذ أكثر من أسبوع. ال یمكن تلقي   كوروناجرعة واحدة من لقاح ال  تلقيو  -19كوفیدالتعافي من مرض  •

 . الذي أظھر نتیجة إیجابیةجرعة اللقاح إال بعد ثالثة أسابیع من إجراء االختبار 
یعتبر  . بعدھا بثالثة أسابیع على األقل ظھرت إیجابیة اختبار كوروناتلقي جرعة واحدة من اللقاح و •

 العزل.فترة بعد االنتھاء من الشخص ُمطعماَ بالكامل 

https://reopen.europa.eu/en
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlandet_sommer/id2863385/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlandet_sommer/id2863385/

