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داخل ملک میں  یہ یملک ریغاقامت رکھنے والے ںی، ناروے م تحتعام اصول کے

 کشنیانف یدرآمد داخلے کا حق حاصل ہے۔ شہیکو ہم وںیناروے کے شہر ۔ںیہوسکتے ہ

 کھیںبرقرار ر اںیسخت پابندآگے بھی داخلے پر  سفریکو محدود کرنے کے لئے ، ہم 

 ۔ےگ

، تمام  تیسم وںیاور نورڈک شہر/شینگن  EEAیں )کرسکتے ہ ںیناروے کا سفر نہ

 (پر الگو ہوتا ہے وںیممالک کے شہر

 احیچند استثنات کے ساتھ س 

 دور کے عزیز رشتہ دار، جیسے کہ دادا دادی/نانا نانی 

 محبوب یا منگیتر 

  غیر ملکی) نورڈک شہریوں سمیت( جو  ناروے میں کام یا تعلیم کی غرض سے

 ںیآتے ہ ںیکے تحت نہ تیرعا یکس ںیم لیاور جو ذآتے ہیں، اور 

 اجازت  یحاصل کرنے کے لئے رہائش میتعل ایمالزمت  ںیناروے م ںیوہ افراد جنہ

 ںیہ ںینہ ریرہائش پز ہاںی یہے اور جو پہلے ہ ایگ اینامہ د

 کاروباری مسافر 

 یکس ںیم لیجو ذ کنیہو ، ل ایحاصل کر ل زایو نگنیجس نے ش یملک ریغ کیا 

 آتا ہے ںینہ ںیاستثنا م

 یکے رہائش ہاںیوہ  کنیہے ، ل تیملک یحیتفر ںیوہ افراد جن کے پاس ناروے م 

 ںیہ ںینہ

 

 :وے اب آ سکتے ہیںجو  اب نار

 ناروے میں اقامت رکھنے والے غیر ملکی 

 جو  یملک ریغEEA جو  ںیہ ریرہائش پذ ںیعالقے م ایملک  یکس ںیکے عالقے م نگنی/ ش

 ںیہ ںینہ ںیکے احاطہ م یذمہ دار یک قرنطینہکے مطابق  قواعد و ضوابط 19 ڈیکوو

  a مہی. ضمa  ،cfخط  پہلے 4§  راگرافیپ

 ہے ایگ اید اجازت نامہ شنیگریام یجن کو خاندان یملک ریغ 

 نے ہو ریرہائش پذ ایخاندان کے افراد کے ساتھ ملنے  یبیقر ںیجو ناروے م یملک ریغ

 کےلیے آیئں گے

 غیر ملکی جو اپنے بچوں کے ساتھ مالقات کے لیے آتے ہیں 

 کہ اس  ںیہ یکرت ینشاندہ یجو اس بات ک ںیجن کے پاس خاص وجوہات ہ یملک ریغ

 یافراد کے لئے خصوص ںیناروے م سےیج ہے ، ایگ ایشخص کو داخل ہونے کا حق د

 تحفظات یمضبوط فالح گرید ای اںیذمہ دار ینگہداشت ک

 پناہ گزین اور آبادکاری مہاجرین 

https://lovdata.no/pro/auth/login#reference/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A74


  بردار مالح اور فضائی اہلکار، مال اور مسافر  ،صحافیکچھ پیشہ ور گروپ جیسے کہ

 کی مشق کے دوران آنے والے سامرقطبی ہرن پالنے سفارتی عملہ اور فوجی جوان، ، عملہ

 سائنس دانوں اور عملے کے ممبراناور سمندری تحقیقاتی جہاز پر 

 ہو اینے مدعو ک نیکے مالزم موںیتنظ یاالقوام نیناروے کے حکام اور بجنہیں  یملک ریغ 

 اڈے  یہوائ یاالقوام نی)ب ںیہ کےلیے آئے ٹرانزٹاڈے پر  یجو ناروے کے ہوائ یملک ریغ

 کے اندر( نگنیاور ش ںیراہ م یک

 ںیکام کر رہے ہ ںیم مالزمتوں یاہم معاشرت جو یملک ریغ 

 صحت  یصحت کے اہلکار جو ناروے ک شبعہسے تعلق رکھنے والے نڈیاور فن ل ڈنیسو

 ںیکام کرتے ہ ںیخدمت م یاور نگہداشت ک

 پر رہائش  ایکام  ںیموالبارڈس ںیجنہ ای،  ںیہ یجو سوالبارڈ کے مستقل رہائش یملک ریوہ غ

 سے گزرنا پڑتا ہے۔ نیسرزم یجاتے ہوئے ناروے ک

ذیل ناروے کا سفر کر سکتے ہیں تو، آپ کو خود اگر آپ ان افراد میں شامل ہیں جو 

 :میں دیئے گئے تقاضوں سے خود کو روشناس کروانا ہوگا

 قرنطینہ ممکنہ اور قرنطینہاور ملک میں آنے والوں کے لیے ، شنیرجسٹر یجانچ ، سفر ک یالزم

 ۔ہوٹل 

جہاں سے آپ سفر کر کے اس ملک کے انفیکشن کے دباو پر ہے کی دفعات کا انحصار  قرنطینہ

کے فرائض الگو کا نقشہ جن پر قرنطینہ ممالک ادارہ برائے صحت کا یورپ کے عالقوں/ آرہے۔

 کی جاتی ہے۔ 00۔00اس کی تازہ کاری ہر ہفتے پیر کی شب رات  ہوتے ہیں

نہایت ضروری سفروں کے عالوہ رکھیئے کے وزارِت خارجہ تمام ممالک کی طرف ذہن نشین 

/   EEAنافذ العمل ہیں۔جوالئی تک  1یہ سفری مشورے  ۔دیتی ہےسفر کرنے کے خالف مشورے 

کے  کشنیانفکمجو  ںیگئے ہ ئےید اتیکو مستثن عالقوںنورڈک ممالک اور اور  ممالککے  نگنیش

 یاور مقام کشنیانف ۔ںیپر پورا اترتے ہ اریادارہ برائے صحت عامہ کے مع یکے لئے قوم الؤیپھ

 کیہر ا متوقع بنا سکتا ہے۔ ریہوسکتا ہے اور صورتحال کو غ لیسے تبد یزیت الؤیکا پھ وںیپابند

 ۔ںینہ ایہے  یسفر کرنا ضرور ایسے سوچنا چاہئے کہ آ اطیکو احت

 لک میں آمد کا اندراجم

 
ناروے آتے ہیں  انہیں سرحد عبور  قرنطینہ کے فریضے الگو ہونے والے ممالک سےتمام افرد جو 

کرنے سے پہلے اپنا اندراج کرانا ہوگا ۔ اس کا اطالق نارویجن شہریوں پر بھی الگو ہوتا ہے 

اور سفر کا اندراج، داخلے  ہوگیکو الزمی رجسٹریشن کروانی  مسافروں۔ناروے آمد سے پہلے 

 ۔تک ممکن ہےپہلےگھنٹے 27کے وقت سے صرف 

 ملک میں آمد کا ڈیجیٹل اندراج

ڈیجیٹل طریقے سے کرنا ہوگا ۔ اندراج کے مکمل ہونے کے بعد آپکو ایک رسید ملے گی  اندراج

مسافروں سے صرف ان مقاصد کیلئے  ۔ جو کہ بارڈر کنٹرول پر پولیس کو دکھائی جانی ہوگی

ضروری معلومات کے اندراج کا کہا جائے گا ۔ یہ معلومات ڈیٹا محفوظ طریقے سے جمع کیا جاتا 

دن بعد اسے تلف کردیا جاتا ہے ۔ ان اعداد و شمار تک صرف سرکاری حکام کو 20ہے اور 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-roede-og-gule-landomraader-i-europa
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-roede-og-gule-landomraader-i-europa
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
https://reg.entrynorway.no/


 رسائی حاصل ہے ۔

 ۔فون کرسکتے ہیں   +74 33 41 28 70 اج کے سلسلے میں سواالت یا مدد کیلئے آپراند

 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 

Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70 

регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70 

Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70 

 

 سفری قرنطینہ

 یکرنا ضرور ہنیقرنط ںیہوٹل م ہنیقرنط ایپر  مناسب جگہ اوالے مسافروں کآنے، ناروے  ’’اصوال

 ہیاور برطان نگنی/ ش EEAجو صرف  ںیہ اتیسے مستثن سفری قرنطینہان لوگوں کے لئے  ہے۔

 ۔رہ کر آئے ہوں ںیدباؤ والے ممالک / عالقوں م کشنیکم انف ںیم " ممالک / عالقوں(ےلی)نام نہاد "پ

، اور جو ہو چکا ہے 19ہیں یا جنہیں پچھلے چھ ماہ میں کوویڈ ۔ وہ افراد جو مکمل ویکسین شدہ

 1500جون  11انھیں جمعہ ،سکی دستاویز کر سکتے ہیںااور تصدیق کے ساتھ  طریقے  محفوظ

 ۔میں جانے کی ضرورت نہیں ہےبجے سے سفری قرنطینہ 

سال سے کم  18اور ہفتے ہوئے ہو ں  15سے  3ویکسین کی خوراک ملے جنہیں محفوظ افراد  

کو  نے کی صورت میں سفری قرنطینہٹیسٹ کا منفی نتیجہ پیش کر  دن بعد نیآمد کے تبچے  رعم

دکھائے  عہیپر الگ ان کے ذر helsenorge.noکے لئے ، صرف تک  یابھ ۔ ںیختم کر سکتے ہ

 ںیم سفری قرنطینہ سمجھا جاتا ہے۔ قہیطر قیکا محفوظ اور قابل تصد تیثیح یزیستاووالےجانے 

 یس یاگر وہ پ کرانا ہوگا۔ سٹیآر ٹ یس یاپنا پ یشامل دوسرے افراد کو پہنچنے کے سات دن بعد ہ

تو ( ، نہیںفوری نتیجے واال ٹیسٹ ) ںیجانچ کرتے ہ یکے لئے منف 19ڈ ۔ویکو عہیکے ذر ٹیسٹ آر

قرنطینہ الزم  پرداخل ہونے کے بعد جن افراد  ںیناروے م ۔سفری قرنطینہ سے باہر آ سکتے ہیں

پوری یا کچھ مدت گزارنا کی  امی، ق ںیہوٹلوں م ہنی، قرنط تحتعام اصول کے  کی، ا ںی، انھ ہے 

 ۔ ہوگی

 قرنطینہ ہوٹل

EEA کا پورا  ہنیے باہر کے ممالک سے آنے والے تمام افراد کو قرنطک ہیاور برطان نگنی/ ش

کے ممالک / عالقوں  ہیبرطاناور  EEAشینگن/  اور  پڑےگا۔گزارنا  ںیہوٹلوں م ہنیعرصہ قرنط

 ہنیقرنط کے لیے ان ںیہ ینمتاثر ادہیسے ز 150 ںیم 100،000 جہاںسے آنے والے مسافر 

کا  سٹیآر ٹ یس یپ بعد لیا جانے واالدن  3ہے جب تک کہ داخلے کے  یضروررہنا  ںیہوٹلوں م

پر اور مناسب جگہ  یکس ای ںیآپ اپنے گھر م حصہ سفری قرنطینہ کا بقیہ جائے۔آنہ  جہینت یمنف

 ایخانے  یباورچ علیحدہباتھ روم اور  علیحدہکمروں ،  علیحدہجہاں پر  ںیسکتے ہجاری رکھ 

 ہے۔ ےکی سہولت موجود ہورابطے سے بچن یبیخدمت کے ساتھ ، دوسروں سے قر یکھانے ک

EEA میں دنوں  14گذشتہ سے آنے والے جہاں کے ممالک / عالقوں  ہیاور برطان نگنی/ ش

صد مثبت  یف 4 ادہیسے ز ادہیزجہاں کے لگنے اور  وںیماریب یسے کم نئ 150 ںیم 100،000

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


 ںیطور پر گھر م یان کو الزم رہنا پڑتا۔ ںینہ ںیہوٹلوں م ہنیکو قرنطنتائج آیئں ان افراد ٹیسٹ کے 

 چاہئے۔ ی مدت پوری کرنیک ہنیاور مناسب جگہ پر قرنط یکس ای

میں گزارنا ہوٹلوں  قرنطینہمیں کے کون سے ممالک / عالقوں  نگنی/ ش EEAکہ  ںیکھیدیہاں  

دیکھ سائٹ پر  بیو یک آئی چیا فیاہے، کن جگہوں سے آنے پر گھر پر قرنطینہ ہے اور  الزم

 ہے۔ سکتے

 ہے ےہوٹل سے بچ سکت ہنیقرنط ظ افرادمحفو

کے زریعے   helsenorge.noاگر وہ سرحد پر  ںیکرسکتے ہ زیہوٹلوں سے گر نہیمسافر قرنط

کا شکار رہ 19۔ڈویکو ںیم نوںیمہ 6گذشتہ  ویکسین لگ چکا ہے یا  ںیکہ انھ ںیکرسکتے ہ زیدستاو

کرتے  زیہوٹلوں سے گر ہنیتو قرنط ںیجب بچے محفوظ افراد کے ساتھ سفر کرتے ہ ۔ہیں چکے

 عہیپر الگ ان کرنے کے ذر helsenorge.noکو  زاتیکے لئے ، صرف دستاوتک  یابھ ۔ںیہ

 ۔ںیہ ںینہ یشاٹس کاف نیپرنٹس اور اسکر یکاغذ ہے۔ ایگ ایک شیپ

 اسکیماستثنائ کی 

وجوہات  یوہ لوگ جو مضبوط فالح س میںہے ، ج یگئ یمتعارف کروائ میمحدود اسک یبہت ہ کیا

ضرورت سے  یرہنے ک ںیہوٹل م ہنیداخل ہونے پر قرنط ںیوہ ناروے م ںیکرسکتے ہ زیدستاو یک

حاصل  ئکے تحت بہت کم افراد کو استثنا میاس اسک ۔ںیچھوٹ کے لئے درخواست دے سکتے ہ

سے متعلق سواالت کے جوابات دے  میہے اور اسک یکرت یان درخواستوں پر کارروائ UDIہوگا۔ 

 ۔ںیہ تےید آپ درخواست ہاںی۔ ہے یسکت

 جہاں نئے آنے والے اپنے گھر / مناسب  دیکھیئےفہرست  یان ممالک / عالقوں ک دیمز

 (2021جون  4 زیلیر سی)پر ںیسکتے ہ قرنطینہ گزارجگہ پر  یرہائش ک

 قواعد یہوٹلوں کے عموم قرنطینہاور  سفری قرنطینہ 

 سائٹ  بیو یک یآئ چیا فیصورتحال سے متعلق معلومات کے لئے ا یک کشنیانف ںیم ورپی

 ںیمالحظہ کر

 

  قرنطینہ کے قوائداور مالزمین 

جن مالزمین کو ناروے آنے کی اجازت ملی ہوئی ہے انہیں الزماً سخت قواعد و ضوابط کی پابندی 

ان مالزمین  ہوگی ۔ مرکزی اصول کے مطابق اس گروہ کو الزماً قرنطین ہوٹل میں رہنا ہوگا ۔کرنا 

کیلئے مستثنیات ہیں جنہیں آجر یا موکل مناسب رہائش کی جگہ فراہم کرتے ہیں جسے آمد سے   اور

پیش قبل لیبر انسپکشن اتھارٹی سے منظور کرایا گیا ہو ۔ اندراج کے وقت منظوری کے دستاویزات 

 ۔کرنا ضروری ہیں

 ۔ درخواست نامہ پر مالحظہ کریں 

 آجرین اور مالزمین سے متعلق مزید معلومات arbeidstilsynet.no  پر مالحظہ کریں ۔ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karantenehotell
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karantenehotell
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  ذمہ داریٹیسٹنگ کی 

دنوں کے دوران کسی ایسے عالقے یا ملک میں رہے ہیں جو قریطینہ 14اگر آپ پچھلے 

کی شرط سے مشروط ہیں تو ناروے آمد پر آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا ۔ اس کا اطالق 

بچوں کے  سال سے کم عمر  12اپریل سے  19، اور یجن شہریوں پر بھی ہوتا ہے ونار

 لیے بھی۔

رضاکارانہ طور پر ملک   تو ای کراتے وہ ںینہ سٹیٹ ریوجہ کے بغ افراد جومعقول  سےیا

 جاسکتا ہے۔ ایان پرجرمانہ عائد ک  ای ںیچھوڑ سکتے ہ

کا بھی منفی ٹیسٹ دکھانا ہوگا ۔ جو    CoV-SARS-2 اس کے عالوہ  کو مسافروں

ناروے   ۔اس کا اطالقگیا ہونا چاہیے  لیاگھنٹوں کے دوران 24ناروے آمد سے قبل آخری 

بذریعہ ہوائی جہاز ناروے  ہوتا ہے۔ یپر بھ وںیملک ریغ میمق ںیاور ناروے م وںیکے شہر

گھنٹے قبل 24پہنچنے والے افراد کیلئے یہ ٹیسٹ سفر کے ابتدائی حصے کے روانگی سے 

رہ  19اہ میں کوویڈ۔م 6کو پچھلے مکمل ویکسین شدہ یا جن افراد  بھی کروایا جاسکتا ہے ۔ 

، لیکن بارڈر پر ، انھیں سفر سے پہلے منفی ٹیسٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیںچکا ہو

 ٹیسٹ الزمی دینا ہوگا۔

ضرورت کا  یاِس ک   تو ہو مناسب ریغ ای کا حصول اگر  ناممکن ٹیفکیکےسرٹ سٹیٹ یمنف

 –ہوتا  ںیاطالق نہ

 اسٹیشن کی فہرست کھلے بارڈر 

 )برائے صحت ٹیکٹوریڈائر(بمعہ نقشہ جائزہ ٹیسٹنگ کی سہولت کے ساتھ اور بغیر ، کھلے بارڈر کا

 اندراج، جانچ ٹیسٹنگ اور قرنطینہ سے متعلق معلوماتی ٹیلی فون: 

 

 815 55 015 : ناروے سے 

 

 47 21 93 78 40  :بیرون ملک سے+  
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