
 متطلبات أكثر صرامة إلجراء االختبار 
 

اشتراطا بضرورة قیام األشخاص القادمین من بلدان خارج المنطقة االقتصادیة  تفرض الحكومة 
األوروبیة ومنطقة الشنغن، والذین یظھرون نتیجة إیجابیة الختبار كورونا السریع على الحدود،  

كما یتم فرض متطلبات بضرورة ) على الحدود. PCRأن یخضعوا أیضاً الختبار بي سي آر ( 
) في الیوم  PCRخضوع جمیع األشخاص المقیمین في فنادق الحجر الصحي الختبار بي سي آر (

 .  االختبارالسابع بعد الوصول. البلدیات ملزمة بتوفیر ھذا 

 
 للعامة.    تستند ھذه التغییرات إلى التوصیات التي قدمتھا مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة

 

صرح وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي، بأن النرویج لدیھا واحد من أكثر األنظمة صرامة في أوروبا لمنع 
. نحن نلجأ قواعد أكثر صرامة فیما یخص إجراء االختبار ، غیر أننا نفرض اآلنمن خارج البالد 19-دخول عدوى كوفید

 یروسیة المتحورة األكثر عدوى.  لھذا اإلجراء للحد من انتشار السالالت الف

 

،  یجب على األشخاص الذین تواجدوا خالل العشرة أیام األخیرة في منطقة تخضع لواجب الدخول في الحجر الصحي
ھو اختبار كورونا السریع. أما اآلن،   ونوع الفحص المستخدمإجراء االختبار عند نقطة العبور الحدودیة في النرویج. 

اً بضرورة قیام األشخاص القادمین من بلدان خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة ومنطقة  اشتراطفتفرض الحكومة 
الشنغن، والذین یظھرون نتیجة إیجابیة الختبار كورونا السریع على الحدود، أن یخضعوا أیضاً الختبار بي سي آر 

)PCR في السابق إجراء اختبار بي سي آر (وكان من الممكن . ) على الحدودPCR  ساعة من الوصول.   24) في غضون
ترى مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة ضرورة العمل بھذا اإلجراء للحد من العدوى القادمة من الخارج  

 والكشف عن السالالت الفیروسیة المتحورة.  

 

ذین ال یقیمون بفندق یتوجب في الوقت الحالي على جمیع األشخاص الخاضعین للحجر الصحي بعد دخول البالد، وال
نقوم اآلن بتغییر الالئحة بحیث ستسري ھذه القاعدة أیضا على   .السابعللحجر الصحي، إجراء اختبار الكورونا في الیوم 

 البلدیات ملزمة بتوفیر االختبار لھذه الفئة.    األشخاص المقیمین بفندق الحجر الصحي.

 

 أبریل / نیسان.    29ف لیلة الخمیس الموافق حیز التنفیذ اعتبارا من منتص سیدخل ھذا التغییر

 

ً وتم  ً  أیضا ذین تواجدوا في بنغالدیش والھند والعراق باإلقامة في فندق الحجر الصحي لجمیع المسافرین ال فرض إلزاما
رحالت ونیبال وباكستان، مع وجود استثناءات قلیلة للغایة من ھذه القاعدة. ویعني ھذا األمر أن المسافرین الذین قاموا ب

  القادمین ضروریة لتلك الدول، یتعین علیھم أیضا اإلقامة بفندق الحجر الصحي. وتدخل تدابیر الدخول المشددة للمسافرین
أبریل / نیسان. یتعین على   28یوم األربعاء الموافق  من ظھرمن الساعة الثانیة عشرة اعتباراً من تلك الدول حیز التنفیذ 

 فندق الحجر الصحي.  بلى النرویج اإلقامة إل العشرة أیام األخیرة قبل الوصول كل من تواجد في ھذه الدول خال 

 

 .   ھنا أقرأ المزید حول نظام فنادق الحجر الصحي بالنسبة لھؤالء المسافرین


