
  و سازمان ھمکاری اقتصادی اروپا ) EU( تمام کشور ھای عضو اتحادیھ اروپاھنگام مسافرت در 
)EØS(،  پذیرفتھ می شود کارت واکسین کرونا 

 
می شود، ھمھ کشور ھای   عملیماه جوالی  ۱پا در مورد کارت واکسن کرونا از امروز، ھنگامی کھ مقررات اتحادیھ ارو

  سند حیث کارت واکسین کرونا را بھ  گام مسافرت ھندر  تا  ی باشند م اتحادیھ اروپا و سازمان ھمکاری اقتصادی اروپا موظف 
ن کرونا باید بھ سیستم اتحادیھ اروپا وصل باشد. پذیرند. کارت واکسیب دریاقت واکسین و تست منفی از بیماری کرونا،  یافتن شفا   

 
بھ کشور ھای عضو سازمان ھمکاری اقتصادی   توصیھ ھای وزارت امور خارجھ در مورد اجتناب از سفر ھای غیر ضروری

گردد. لغو می  ماه جوالی ۵از تاریخ  ،ینگن و بریتانیاپا، کشور ھای عضو پیمان شارو  
 

یک   توسطو بتوانند مصؤنیت خود را   افرادی کھ در شش ماه آخر بھ بیماری کرونا مبتال شده باشندکامأل واکسین شده و  افراد
، از قرنطین، آزمایش قبل از ورود، آزمایش در  سازندکارت قابل تائید واکسین کرونا کھ بھ سیستم اتحادیھ اروپا وصل باشد ثابت 

در نظرداشت این کھ افراد متذکره از کدام کشور بھ ناروی مسافرت  ، بدون می باشندگام ورود معاف سرحدات و ثبت نام در ھن 
 می کنند.

،  شوند، در صورتی کھ از کشور ھای سرخ و یا سرخ تیره وارد ناروی می  باشندکسانی کھ یک دوز واکسین را دریافت کرده 
 باید قرنطین شوند. 

 
معلومات  برای ، مھم است کھ خود را با مقررات کشوری کھ بھ آن مسافرت می کنید آشنا سازید. اگر قصد سفر دارید •

فحھ انترنتی صبیشتر در مورد مقررات کشور ھای مختلف عضو اتحادیھ اروپا و سازمان ھمکاری اقتصادی اروپا بھ  
 : نماییدذیل مراجعھ 

 reopen.europa.eu 
 

 مشاھده کنید   helsenorge.noکارت واکسین کرونا خود را در  •
 

 .سفر ھای خارجی در تابستان در مورد  دتوصیھ ھای مفی  •
 

  واکسین شده: کامالً اشخاص 
 حد اقل یک ھفتھ گذشتھ باشد.  آناشخاصی کھ دو دوز واکسین را دریافت کرده باشند و از تزریق دوز دوم  •

 گذشتھ باشد. ھفتھ  ۳اشخاصی کھ یک دوز واکسین (جانسن) را دریافت کرده باشند و از تزریق واکسین  •

باشند.   نمودهدریافت   ک ھفتھ قبل حد اقل ی  مبتال شده باشند و یک دوز واکسین را ۱۹-اشخاصی کھ بھ بیماری کووید •

 واکسین را دریافت کنید.تا سھ ھفتھ بعد از تست مثبت  توانیدشما نمی 

، بعد از سپری نمودن مدت تجرید  دریافت کرده باشند یک دوز واکسین را اشخاصی کھ سھ ھفتھ بعد از تست مثبت •

 .گردند واکسین شده محسوب می کامالً 

 

https://reopen.europa.eu/en
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

