
تغییرات در اقدامات وقایوی برای فعالیت های 

 مسافرتی سوالبرد و مسافرت های بحری 
 

را در   گوید: حکومت اکنون تسهیالت متعددبنت هویه می  ،وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

  از آن جمله، مورد فعالیت های سیاحتی در سوالبرد و مسافرت های بحری اتخاذ می نماید

قبل از مسافرت به سوالبرد  SARS-CoV-2اشخاص مصؤن مکلف به ارائه تست منفی 

ثابت  یش رامصؤنیت خو نمیباشند، به شرط این که اشخاص مذکور با ارائه کارت واکسین کرونا

 .کنند

 

)دربست( از  پرواز های چارتر همچنان مجاز است.  مسافرتدر سواحل بحری ناروی و سوالبرد با شرایط خاص 

روز قابل اجرا است. ۱۲ماه جون از ساعت  ۲۰رات از روز یکشنبه یامکان پذیر است. تمام این تغی ناروی به سوالبرد  

 

. حفاظت از سوالبرد در گیردسهم بمهم است که سوالبرد نیز در بازگشایی جامعه گوید: وزیر عدلیه مونیکا میالند می 

  ی باشیممما شاهد پیشرفت های مثبت خدمات صحی در سوالبرد آسیب پذیر است.   هعرضپاندمی الزم بود زیرا جریان 

تسهیالت بیشتر را فراهم می سازیم.   سببو به همین   

 

گی های بر آماده  باعث فشار افزایش تعداد مسافرین می تواند خطر شیوع ویروس را در پی داشته باشد که این کار

یعنی اگر در صورت شیوع   ،میگیردمدت زیاد  لبردمی گردد. رسیدن کمک های عاجل صحی به سوا محلی صحی

  برخی از اقدامات و تدابیر وقایوی ، مااشد. بنا بر اینداشته ب را تواند عواقب زیادی انتقال مریضان به ناروی م ،ویروس

و   یتدریج طور گشایی سوالبرد باید نسبت به بقیه کشور به؛ یعنی بازرا ادامه دهیم به سوالبرد برای مسافرین وضع شده

 تحت کنترول بیشتر صورت گیرد.

 

 سیاحت در سوالبرد 

تا فعالیت های خویش را  ددارنهمه شرکت های سیاحتی مکلف  در ضمنسوالبرد لغوه و گانه برای سیاحت در طرح جدا

پری نمودن شب گری که در سوالبرد برای سدی تنظیم کنند. هوتل ها و مکان های کشور  طبق رهنمایی های ملی وقایوی

و مکلفیت فعلی شرکت های سیاحتی که باید طرح   ظرفیت خود استفاده کنند از  در صد ۹۰د، می توانند از نجاه داشته باش

که مکلف به قرنطین و   یدر صد ظرفیت باقیمانه باید برای مهمانان   ۱۰. گرددحذف می ئه کنند، گانه را برای والی اراجدا

برنامه  در قرنطین و یا تجرید هستند برای مهمانانی که باید تاقام ساکن. هوتل ها و مزرف شودشدن باشند ری یا تجرید

.داشته باشند یمراقبت  

 

به سوالبرد توسط   ناروی، ورود مسافرین از  بنا براین های غیر ضروری داخلی را نمیکند.جتناب از سفر یه اتو  حکومت

د. نطیاره های چارتر بین المللی اجازه پرواز به سوالبرد را ندارامکان پذیر است.  چارتر  



ل ناروی و سوالبرد حسوا لی در امتداد حسفرهای سا  

استفاده   گشاییپالن بازۀ سوم کارت واکسین کرونا برای سفرهای بحری در مرحلاز ، عالم گردیده بودا طوری که فبالا 

  این باعثموجود باشد،  تعداد زیاد مسافرین  در آن که شوند ای  ؤن داخل کشتیگر اشخاص غیر مصاصورت میگیرد. 

، کنترول شیوع ویروس در کشتی ها یک گذشته سال به اساس تجارب تابستان. ددگر میویروس خطر بیشتر شیوع 

تعداد بیشتر اشخاص اجازه سفر در  به داشته باشند،  کار مشکل است. در صورتیکه مسافرین کارت واکسین کرونا

از کارت واکسین کرونا مصؤنیت خود را  فادهتبا اس، به شرط این که مسافرین موجود در کشتی داده می شودکشتی ها 

 ثابت کنند. 

 

و عمله کشتی . در صورتیکه مسافرین است تکمیلمقررات فبل از آغاز باید اعالمیه ای برا والی ارائه شود که شرایط 

نفر اجازه سفر در امتداد سواحل ناروی و سوالبرد داده می شود. مسافرین   ۲۰۰ها مصؤن نباشند، برای تعداد محدود الی 

 درنفر مسافرینی که مصؤن نباشند، باید سفر خود را  ۲۰۰با تعداد الی باید قبل از آغاز سفر تست شوند. کروز ساحلی 

نفر اجازه سفر داده می  ۲۰۰۰به الی  ،ورتیکه مسافرین و عمله کشتی مصؤن باشندسوالبرد آغاز و خاتمه دهد. در ص

   SARS-CoV-2و یا مبتال شدن مسافرین به  دیدک و ترشاستفاده شود. در صورت باید در صد ظرفیت  ۹۰از شود. 

 گردند. باید کشتی های کروز به ناروی و یا سوالبرد بر

 

آغاز کرده   ،کروز سفر را از کشوری که مکلف به قرنطین استی ت کشاعتبار است که قابل   حال پیاده شدن از کشتی در ممنوعیت 

  یا عمله کشتیگر مسافرین و ا هم سوار کشتی شده باشند و یاقرنطین     به  باشد و یا هم در مسیر راه مسافرین  کشور های مکلف

پیاده شده باشند.  در مناطق مکلف به قرنطین از کشتی   

در کشتی   همه باید الی اتخاذ تصمیم مقامات صحی محلیموجود باشد،  و تردید  ع ویروس شکپایان سفر در مورد شیوگر در ا

 بمانند. 


