
در  تدابیر و اقدامات وقایوی کرونا و اقداماتحفظ 

ورود   مورد  
 

)آزمایش، انزوا، ردیابی عفونت،    TISKسطح پایین اقدامات  گرفته است کهحکومت تصمیم 

 را ادامه دهد.ورود  ۀوضع شدقرنطین( را حفظ کند و همچنان اقدامات 

 

 گرفته و اقدامات و تدابیررا در نظر  وضعیتما گوید: ، می گویلد شیرکولان وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

ر  دهیم. تعداد اشخاص مصاب و بستر شدن افراد در شفاخانه ها د می ادامه دگردی پالن لغو میکه طبق  را وضع شده

کشور ها افزایش یافته است. همچنین ما شاهد افزایش سطح عفونت ویروس در داخل کشور نیز می باشیم و به  بسیاری

  ا  می نماییم، خصوصوضعیت را به طور متداوم ارزیابی  ، ولیهمین دلیل نمیخواهیم که تسهیالت بیشتر را وضع نماییم

خدمات مراقبتی. وضعیت بستر شدن در شفاخانه ها و  

 

منزوی شدن اشخاص مصاب به کرونا مکلفیت ، به اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه

 . گرددنیز الی آخر سال جاری حفظ می  TISKد و سطح پایین بالی آخر سال جاری ادامه می یا

 

شاروالی ها   اقدام  این .وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی اشاره می کند که حکومت از این توصیه ها پیروی می کند

در محدود ساختن گسترش عفونت با انجام   یمگزاری کمک می نماید. همچنان هر یک ما می توانرا در عرصه پالن 

:یمکن دادن کار های ذیل کمک  

 نظافت دستان -

 در صورت بروز عالیم در خانه ماندن  -

 آزمایش -

 در صورت مصاب شدن به انزوا رفتن  -

 

 را واکسین کنند.  خودباید  اندشیرکول تأکید می کند: آنعده اشخاصی که تا هنوز واکسین نشده 

 تدابیر و اقدامات محلی

اخانه  فو ش ویروس کرونا شاروالی های دارای شیوعریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه به طور متداوم با 

 ها در تماس می باشد. 

شاروالی ها باید در صورت شیوع ویروس به اقدامات وقایوی خویش ادامه دهند. اکنون نیاز به اقدامات به سطح ملی  

، انستیتوت  گوید کهوضعیت ملی و بین المللی را از نزیک نظارت می کنیم. وزیر صحت عامه می  اما ما  ،نمیباشد

نون نیاز به اتخاذ اقدامات به سطح ملی نیست. که اک اند این نظرصحت عامه و ریاست صحت عامه به   



که  می دهم  ینانین، من اطمما با شاروالی ها تماس نزدیک داشته باشیم. بنا برا ،مهم است که برای پیروزی بر پاندمی

نمود. دندر صورت تغییرات، شاروالی ها معلومات الزم را دریافت خواه  

در مورد   رهنموداست. در این  کردهارسال و به شاروالی ها  گیری از شیوع عفونت را تجدید نظرجلو رهنمودوزارت 

. گردیده استصورت شیوع ویروس معلومات ارائه در   قایوی محلیو اقدامات  

 اقدامات ورود 

، ناروی از  ۱۹-اقدامات وضع شده فعلی ورود را الی امر ثانی ادامه دهد. به دلیل کووید گرفته است کهحکومت تصمیم 

که حق  اتباع خارجیوضع نموده است.  گیرانه را بر ورود اتباع خارجیمحدودیت های سخت ۲۰۲۰ماه مارچ سال 

.أت موجود استنثینه است، نمیتوانند از سرحدات ناروی عبور کنند ولی در ضمورود به ناروی را ندارند  

گ  ، ساکنین کشور های رنEØS/Schengenو اتباع کشور های ثالث ساکن  EØSبه طور مثال، اتباع کشور های  

)کشور های دارای سطح پایین شیوع ویروس(، همچنان پناهجویان، اتباع خارجی ساکن ناروی و اعضای   بنفش

 . اشندمی ب ستثنیماین امر  ۀ افراد ساکن ناروی نیز ازخانواد

الی امر ثانی  دوم لغو مقررات ورود نمیرویم و مقررات وضع شدۀ فعلی ۀوزیر صحت عامه می گوید: ما به مرحل

 . دبیاادامه می 

 

 اکنون تدابیر و اقدامات ذیل در مورد ورود نافذ است: 
 

، بدون معاف می باشندکه دارای اسناد معتبر باشند از قرنطین و آزمایش یی تمام اشخاص کامال  واکسین شده  •

 در نظرداشت از این که آنها از کدام کشور به ناروی سفر می کنند.

حق سفر به ناروی را دارند. ساکنین بریتانیا، سویس و کشور های  EØSتمام اتباع و ساکنین کشور های   •

موقعیت   EØS/Schengen  ۀاز ساح خارجکشور های متذکزه بنفش نیز حق سفر به ناروی را دارند. 

 محدودیت های مالیمتر داشته باشند. ممکن است دارند و نظر به ارزیابی های اسنتیتوت صحت عامه 

تمام سرحدات کشور دوباره باز شده اند. پولیس کنترول مسافرین آنعده کشور هایی که دارای سطح بلند شیوع  •

 د.نشو می آزمایش های تصادفی انجامیت قرار می دهد. ویروس هستند را در اولو

ساحات  گ نارنجی از قرنطین ورود معاف می باشند. قرنطین ورود برای مسافرین مسافرین ساحات رن •

 گر قابل اعتبار است.  ثالت دیو کشور های  گ، بنفش، خاکستری رن، سرخ تیرهسرخ

می توانند قرنطین خود را   ،قرنطین به ناروی سفر می کننداز کشور های مکلف به مسافرین بزرگسالی که  •

 .(روز بود 7ال   )قب به پایان برسانند شده باشد  که سه روز بعد از ورود انجام   PCRئه تست منفی بعد از ارا

از قرنطین ورود  (کشور سفر می کننداز کدام نظر داشت این که ر دبدون سال ) ۱۸زیر اطفال و جوانان  •

مکلف به آنجام آزمایش در سرحدات   ،مکلف به قرنطین سفر می کنندساحات   از اطفالی که. معاف می باشند

 ورود تست را انجام دهند. روز بعد از  ۳ا  توصیه می شود که آنها می باشند. ضمن

 گام ورود تست و راجسترمسافرینی که از ساحات مکلف به قرنطین به ناروی سفر می کنند باید خود را هن •

 نمایند.

 

 

Kart over land/områder i Europa som viser krav om karantene, innreiseregistrering og 

test ved innreise (Folkehelseinstituttet) 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/


 

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (Folkehelseinstituttet) 

 

ه گی پالن آماد  

مدیریت کرونا ادامه یابد. مدیریت مذکور باید از  برای ه گین آمادپالحکومت تصمیم گرفته است که ستراتیژی و 

و اختالالت در جامعه را کاهش دهد.  افظت نمودهحمصحت و اقتصاد مردم   

، ستراتیژی  وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی تأکید می کند و می گوید: در زنده گی عادی با آماده گی های بیشتر

یک  تا حد امکان ، مردم بایدگردد. در عین حالفشار بر ظرفیت شفاخانه ها ن ی وباربیماراین است که کرونا باعث 

داشته باشند. روزمره عادی گیزنده   

 

 توصیه ها و مقررات نافذ فعلی: 
 

 )متخلفین جریمه می شوند(.  ۱۹-به انزوا رفتن در صورت تشخیص کووید •

 .ا  بشوییددستان خود را مکرر •

بینی و دهن خود را با وسیلۀ آرنج   ،از دستمال کاغذی استفاده نموده ردنک عطسهدر هنگام سرفه و یا  •

 بیاندازید و دست های خود را بشویید.  ردستمال کاغذی را بعد از استفاده دو پوشانید.ب

 .خود را تست نماییدتنفسی در خانه بمانید و  امراض در صورت عالیم •

شخص مبتال که واکسین نشده باشند باید آزمایش را انجام دهند و همچنان آنها باید الی ارائه   ۀاعضای خانواد •

 .نمایندۀ  منفی از تماس با دیگران خودداری نتیج

 

Råd til nærkontakter og de som er i isolering (Folkehelseinstituttet) 

 

 : TISKتسهیالت در اقدامات  

 

 شاروالی ها ردیابی کمتر عفونت از طرف  •

گر نزدیک به شخص قرنطین برای اشخاصی که در معرض خطر قرار دارند: اعضای خانواده و اشخاص دی •

  واکسین نشده باشند. ، آنعده اشخاصی که واکسین دریافت نکرده باشند و یا هم کامال  شده مصاب

 نمیشود. شدن توصیه قرنطین ،در تماس بوده باشندشده شخص مصاب برای اشخاصی دیگری که با  •

 .شودمی  محدود دهش و افراد دیگر نزدیک به شخص مصاب عفونت به اعضای خانوادهردیابی  •

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-and-isolation/

