
 تست برای انجام  سختگیرانھ تر  شرایط
   

)  EØS( کھ از کشورھای خارج ازمنطقھ ی ھمکاریھای اقتصادی اروپااشخاصی 
  ، دولتمثبت باشدآیند و جواب تست فوری آنھا درسرحدات ورود بھ کشور وشینگن می

بدھند. ھمچنین برای   نیز PCRتست نوع  ملزم می داند کھ آنھا باید درسرحدات کشور
کھ درطی شبانھ روزھفتِم   الزامی می باشدقرنطینھ ی ھوتل ھستند ھمھ ی افرادی کھ در 

شوند. وظیفھ ی ارایھ ی خدمات این نوع تست بھ   PCR بعد از ورودشان  باید تست
 کمون ھا سپرده می شود.

 
 عامھ می باشد.    این تغییرات بر اساس رھنمودھای ریاست صحت عامھ و انستیتوت ملی صحت 

 

Bent Høie یکی از سختگیرانھ ترین سیستمھا ناروی   صحت و مراقبت ھای عامھ می گوید:"وزیر  
ی برای  مقررات سختگیرانھ تر . ما اکنون دارد سرایت عفونت وارداتی را دراروپا  برای جلوگیری از

ما این کار را برای محدود کردن گسترش انواع ویروس ھای جھش یافتھ  وضع می کنیم.   دادن تست،
 و بسیارُمسری انجام می دھیم."  

 

در یک منطقھ با شرط قرنطین اقامت داشتھ اند باید در گذرگاه   شبانھ روزگذشتھ 10افرادی کھ درطی 
الزم    اکنون) باشد. Antigenژن(-اروی تست بدھند. این تست باید ازنوع تست فوری آنتیمرزی ن

بوده    نگن ی ) وشEØSاروپا( یاقتصاد  ی ھایھمکار ی خارج ازمنطقھ  ی کشورھا کھ در ی اشخاص است 
  انجام  ھم   PCRتست نوع سرحدات ورود بھ کشور  در، باید شود  آنھا مثبت  ی جواب تست فور اند و
ریاست  ساعت بعد از ورود انجام داد.  24را درطی  PCRپیش از این، می توانست تست  . بدھند 

قدام برای محدود کردن سرایت  این ا ،صحت عامھ و انستیتوت ملی صحت عامھ بررسی می کند کھ
 .  روس ھای جھش یافتھ جدید ضروری می باشد و شناسایی وی عفونت وارداتی 

 

می  قرنطینھ ی ورود بھ کشوربرای ھمھ ی کسانی کھ شامل ھفتم ز  انجام تست در رور درحال حاض 
ند، بھ  اکنون این مقررات تغییر می ک اما . ، جبری است بھ سر نمی برند  ی ھتل قرنطینھ ولی در  شوند 

بھ کمون ھا    کھ درقرنطینھ ی ھتل بھ سرمی برند را نیز، شامل می شود.طوری کھ این امر کسانی 
 .  اد ارایھ دھند بھ این افر را  تست ھاییداده می شود کھ چنین   فھی وظ

 

 اپریل اجرایی می شود.  29این تغییرات ازنیمھ شب، شب پنجشنبھ  

اقامت داشتھ  پاکستان  یا کشورھای بنگالدیش، ھند، عراق، نیپال و در برای تمام مسافرانی کھ ھمچنین 
معناست حتی  این بدان  . ھوتل صادرمی شود ی  دستورقرنطینھ بھ استثنای چند مورد خاص،  ،اند 

این اقدامات سختگیرانھ   .شوند قرنطینھ  درھوتل مسافرینی کھ بھ سفرضروری ھم رفتھ بودند نیز، باید 



.  ماه اپریل اجرایی می شود  28روزچھارشنبھ  12ی ورود مسافرین ازکشورھای مربوطھ، ازساعت 
رھا اقامت داشتھ  پیش از ورود بھ ناروی در این کشو  شبانھ روزگذشتھ ی 10کھ درطی  ھمھ ی کسانی

 اند، باید درھوتل قرنطینھ شوند.  

 

 بخوانید.  اینجا در را درمورد طرح قرنطینھ ی ھوتل برای این مسافران معلومات بیشتر 

 

    


