
السفر إلى منطقة  السیاحة و بشأنتعدیالت في تدابیر مكافحة العدوى  

 سفالبارد والرحالت البحریة السیاحیة على طول الساحل النرویجي

 
قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "تقوم الحكومة اآلن بتخفیف العدید من تدابیر  

السفر إلى منطقة سفالبارد والرحالت البحریة السیاحیة على  و السیاحة التي تشمل  ىمكافحة العدو
طول الساحل النرویجي. ومن بین التسھیالت التي نقدمھا ھو عدم اشتراط تقدیم نتیجة سلبیة  

قبل رحلة السفر إلى سفالبارد بالنسبة لألشخاص الذین یستطیعون توثیق   2-كوف -سارس الختبار
   شھادة كورونا".  تقدیمحصانتھم ضد المرض و

 
نسمح اآلن بالرحالت البحریة السیاحیة على طول الساحل النرویجي وإلى منطقة سفالبارد مع ضرورة االلتزام بشروط  

وسیُسمح أیضا بإمكانیة ھبوط رحالت الطیران العارض القادمة من البر الرئیسي في مطار سفالبارد. تدخل ھذه . عینةم
یونیو / حزیران.     20رة من ظھر یوم األحد الموافق التعدیالت حیز التنفیذ اعتباًرا من الساعة الثانیة عش  

 
"من المھم أن تكون سفالبارد جزًء من عملیة إعادة   محافظین)(حزب ال قالت وزیرة العدل والسالمة العامة، مونیكا میالند

بسبب عدة أمور منھا   ،فتح المجتمع. كان من الضروري فرض تدابیر وقائیة خاصة في منطقة سفالبارد خالل فترة الجائحة
طورات طیبة  ". نشھد في الوقت الحالي تالتجھیزات الطبیة في حاالت الطوارئضعف القدرة االستیعابیة فیما یتعلق ب

أننا نستطیع تقدیم المزید من التسھیالت".   یسرنيو  
 

على كبیر غط إن زیادة أعداد المسافرین قد تنطوي على خطورة حدوث حاالت تفشي للعدوى والتي قد ینجم عنھا ض
محافظ سفالبارد. إن الموقع الجغرافي لسفالبارد  المتاحة أمام خدمات اإلنقاذ تجھیزات الطوارئ الصحیة المحلیة وكذلك 

وھو ما یعني أن حدوث حالة تفشي في سفالبارد  مكثفة طبیة رعایةإلى الذین یحتاجون یتطلب وقتا طویال لنقل المرضى  
 ىعدوإلى البر الرئیسي سیكون لھ تبعات كبیرة. ولذلك یتعین علینا مواصلة العمل ببعض تدابیر مكافحة ال ىوإجالء المرض

عملیة إعادة   تجري ھذه المعطیات ضرورة أن فرضسفالبارد بھدف تقلیل مخاطر العدوى قدر اإلمكان. وت إلىللمسافرین 
على خطوات تدریجیة وبطریقة محكمة أكثر مما ھو الحال في البر الرئیسي.   فتح سفالبارد  

 
 

 السیاحة في سفالبارد  
نظام العمل بدلیل إرشادي خاص للسیاحة البریة في منطقة سفالبارد واستبدالھ بواجب تلتزم فیھ جمیع الشركات یتم إلغاء 

ا لألدلة اإلرشادیة الوطنیة والمعاییر  اإلجراءات الوقائیة لمكافحة العدوى والعمل وفقً التي تقدم أنشطة سیاحیة باالمتثال إلى 
 المعمول بھا في القطاع مثلما ھو الحال في البر الرئیسي.  

لغي اآلن الشرط الخاص بضرورة قیام یُ بالمئة من طاقتھا االستیعابیة. و 90تستطیع أماكن المبیت بسفالبارد استغالل 
بالمئة المتبقیة من الطاقة لالستیعابیة   10فالبارد. أما نسبة منظمي السیاحة البریة بإعداد خطط محددة لتقدیمھا إلى محافظ س



بیت  إلقامة النزالء ممن سیخضعون لواجب الحجر أو العزل. وعلى الفنادق وأماكن الم، فیجب االحتفاظ بھا مبیتألماكن ال
 األخرى إعداد خطط للتعامل مع النزالء الذین سیخضعون للحجر أو العزل. 

 
لم تعد الحكومة توصي بتجنب السفر الداخلي غیر الضروري ولذلك یُسمح اآلن لرحالت الطیران العارض من البر  

  النسبة لرحالت الطیران العارض الدولیة. الرئیسي. ولكن یستمر الحظر ب
 
 

البحریة على طول الساحل النرویجي وفي سفالبارد  الرحالت السیاحیة  
في الرحالت السیاحیة البحریة على طول الساحل النرویجي في  كما أعلنا في وقت سابق، فیمكن استخدام شھادة الكورونا

خطة الحكومة إلعادة فتح البالد. إذا تواجد أشخاص غیر محصنین على متن بواخر بھا عدد كبیر   إطار المرحلة الثالثة من
  ماكتسبناھا من العا تشیر التجارب التيومن النزالء، فسیؤدي األمر إلى زیادة خطورة حدوث حالة تفشي على متن الباخرة. 

. لذلك ألن حدوث حاالت تفشي على متن تلك البواخر قد یكون من الصعب التعامل معھالماضي إلى ضرورة توخي الحذر 
توثیق   ھمالمجال أمام إمكانیة تواجد عدد أكبر من المسافرین في الرحالت السیاحیة البحریة عندما یكون بإمكان  یُفسح

ورونا".  الحصانة من خالل شھادة الك  
 

یجب قبل بدء الرحلة تقدیم إقرار إلى محافظ سفالبارد یفید باستیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في الالئحة التشریعیة. إذا  
شخص على متن بواخر  200كان الركاب وطاقم الباخرة غیر محصنین، نفرض حدًا أقصى للعدد المسموح بھ وھو 

احل النرویجي وفي سفالبارد مع اشتراط إجراء االختبار قبل انطالق الرحلة.  الرحالت البحریة الساحلیة على طول الس
أن  شخص غیر محصنین  200 حتىالرحالت البحریة السیاحیة على طول ساحل سفالبارد والتي یشارك فیھا على یتعین 

 2000تبدأ الرحلة وتنتھي في سفالبارد. إذا كان الركاب وطاقم الباخرة محصنین ضد الكورونا، فیُسمح بتواجد حتى 
تلتزم الرحالت البحریة على طول ساحل  بأن بالمئة كحد أقصي من سعة الباخرة. وھناك شرط  90شخص. یمكن استغالل 

- سارسثبوت حاالت إصابة بفیروس  عند أو في السفینة عند االشتباه سفالبارد بالعودة إلى البر الرئیسي أو میناء موطن
 على متن الباخرة. 2-كوف

 
یسري حظر الرسو على البر فقط على بواخر الرحالت السیاحیة على طول الساحل التي بدأت الرحلة في منطقة تخضع 

الباخرة خالل اإلبحار أشخاص من مناطق تخضع لواجب الحجر الصحي   استقللواجب الدخول في الحجر الصحي أو إذا 
عدوى فیروس  أو إذا نزل الركاب أو أفراد الطاقم إلى البر في مناطق تخضع لواجب الحجر الصحي. عند وجود اشتباه في

لسلطات المحلیة كیف الكورونا عند انتھاء رحلة بحریة على طول الساحل، فیجب بقاء الجمیع على متن الباخرة حتى تقرر ا
 سیتم التعامل مع الموقف.  
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