
 ناروے میں داخل ہونے کے بارے میں

 

ختم  اب ہم بڑھتی ہوئی تیاریوں کے ساتھ معمول کی روزمرہ زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ داخلے کی پابندیاں بتدریج

 کردی جاتی ہیں۔ 

 

بجے ای ای اے/ شینگن اور جامنی ممالک )ای ای اے/ شینگن سے باہر کے ممالک جن کے  16:00ستمبر کو  25

بارے میں ایف ایچ آئی کا خیال ہے کہ انفیکشن کی سازگار صورتحال ہے( کے لیے داخلے کی پابندیاں ختم کر دی 

عالقے میں رہنے والے دیگر ممالک کے جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای ای اے کے شہری، یورپی اقتصادی 

 افراد اور برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں رہنے والے افراد ناروے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 

 داخلے کی پابندیاں دیگر تمام ممالک ) گرے ممالک( سے آنے والے افراد پر الگو ہوتی رہیں گی۔

 تاہم، ان لوگوں کے لئے، کئی استثنٰی ہیں: 

  ہے اور گزارا  19-ماہ میں کوویڈ 6لگوا چکے ہیں یا جنہوں نے گزشتہ  ویکسینجو مکمل طور پر وہ غیر ملکی

جو اس کو قابل تصدیق کورونا سرٹیفکیٹ کے ساتھ دستاویزی شکل دے سکتے ہیں، جو یورپی یونین کے حل 

   ضوابط کا ضمیمہ ڈی( 19-کوویڈسے منسلک ہے )سی ایف 

  والدین کے ساتھ سفر کرتے ہیں جن کو کورونا سرٹیفکیٹ کی وجہ سے داخلے کی پابندیوں جو کم عمر بچے

 سے استثنٰی حاصل ہے

  اور ناروے جانے والے کم عمر بچے ایسے والدین کے ساتھ جن کے پاس کورونا سرٹیفکیٹ کے عالوہ کسی

  بنیاد پر داخلے کی پابندیوں سے استثنٰی ہے

 غیر ملکی طلبا اور طلبا جن کے پاس ناروے کے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے یا اسکول کی جگہ ہو 

 ناروے کے تعلیمی یا تحقیقی ادارے میں ڈاکٹریٹ کے طلبا 

  والے غیر ملکی:ناروے میں خاندان کے قریبی افراد کا دورہ کرنے یا ان کے ساتھ رہنے 

o وہ غیر ملکی جنہیں فیملی امیگریشن پرمٹ دیا گیا ہے 

o  /نابالغ یا بالغ بچے یا ناروے کے محبوب غیر ملکی شہری جو شریک حیات/ رجسٹرڈ شراکت دار ،

شہریوں کے سوتیلے بچے ہوں، جب خاندان بیرون ملک ایک ساتھ رہتا ہے، اور وہ ناروے کے شہری 

  کرتے ہیں، یا ناروے میں اس میں شامل ہوتے ہیں۔کے ساتھ ناروے کا دورہ 

o  /نابالغ یا بالغ بچے یا کام کرنے محبوب غیر ملکی شہری جو شریک حیات/ رجسٹرڈ شراکت دار ،

والے ای ای اے شہریوں کے سوتیلے بچے ہیں جو ناروے میں رہائشی نہیں ہیں، جب وہ ای ای اے 

  میں اس میں شامل ہوتے ہیں۔کے شہری کے ساتھ ناروے جاتے ہیں، یا ناروے 

o  غیر ملکی شہری، چاہے وہ کسی بھی ملک کے شہری ہوں یا رہتے ہوں، جن کا ناروے میں رہائشی

، نابالغ یا بالغ بچے/ محبوب شخص کے ساتھ مندرجہ ذیل تعلق ہے: شریک حیات/ رجسٹرڈ ساتھی/ 

سال  18سوتیلے بچوں کے والدین، سوتیلے بچے، نابالغ  یا بالغ بچوں/ سوتیلے بچوں، دادا دادی اور 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_16


پر پیشگی رضامندی کے لئے درخواست پر مبنی کے دورے محبوب )محبوب سے زیادہ عمر کی 

  بچوں کے ساتھ مندرجہ ذیل تعلقات ہیں۔ کے نابالغمحبوب  اسکیم کے ذریعے( اور

  جا رہے ہیں کرنے مالقاتغیر ملکی جو بچوں کے ساتھ 

  غیر ملکی شہری جن کے پاس خصوصی وجوہات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس شخص کو

مضبوط  داخلے کا حق دیا جاتا ہے، جیسے ناروے میں افراد کی خصوصی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں یا دیگر

  فالحی خیاالت

 پناہ کے متالشی اور بحالی پناہ گزین 

  ،کچھ پیشہ ورانہ گروہ۔ صحافیوں، مالحوں اور ہوابازی کے اہلکاروں، مال برداری اور مسافر ٹرانسپورٹ

، محققین اور بحری تحقیقی مشنوں  افراد منسلک سے پیشے کے سنگھا بارہسفارت کاروں اور فوجی اہلکاروں، 

 ارکان پر عملے کے

  غیر ملکی شہری جو اہم سماجی افعال کے مناسب آپریشن کو برقرار رکھنے یا آبادی کی بنیادی ضروریات پر

 توجہ دینے کے لئے سختی سے ضروری ہیں

  شہری ملکی غیر گئے کئے مدعوناروے کے حکام اور بین االقوامی تنظیموں کے مالزمین کی طرف سے 

  اڈے پر رکنے جا رہے ہیں )بین االقوامی ہوائی اڈے کی راہداری میں اور غیر ملکی جو ناروے کے ایک ہوائی

 شینگن کے اندر(

  غیر ملکی شہری جو سوالبارڈ کے مستقل رہائشی ہیں، یا جنہیں سوالبارڈ میں کام یا رہائش کے راستے یا سفر

  کرنے کے لئے ناروے کی سرزمین سے سفر کرنے کی ضرورت ہے

اور رہائش کے حق کے لئے عمومی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور امیگریشن ایکٹ میں داخلے 

 ضروری ہے۔ لیناپر ویزا سبجیکٹ کے غیر ملکیوں کو یہاں سفر کرنے سے پہلے ویزا 

  

 کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ناروے میں داخل ہو سکتے ہیں؟

کو ان تقاضوں سے واقف کرائیں جو الگو ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے  خوداگر آپ ناروے میں داخل ہو سکتے ہیں تو 

 لئے، ابھی بھی الزمی جانچ، اندراج رجسٹریشن اور قرنطینہ کی ضروریات ہیں۔ 

 

  اندراج کا داخلے میں ملک

 صرف ان زائرین کو اندراج کرنا ہوگا جن پر قرنطینہ کی ذمہ داری اور/یا خود کو جانچنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر

سال سے کم عمر کے بچوں کی طرف سے مکمل کرنا  16والدین کا خود اندراج کرنا فرض نہیں ہے تو والدین کو 

 ہوگا۔ رجسٹریشن مکمل کرنے کے بعد، آپ کو ایک رسید ملے گی جو آپ سرحدی کنٹرول پر پولیس کو دکھاتے ہیں۔

 

 سٹریشن پر جائیںڈیجیٹل اندراج رج 

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://reg.entrynorway.no/


یا ای پر رابطہ کریں  +47 33 41 28 70 اگر آپ کو اپنی رجسٹریشن میں مدد کی ضرورت ہے تو کال سینٹر سے 

 support@entrynorway.no میل

 

 اندراجقرنطینہ 

جبکہ  کی ضرورت نہیں قرنطینہ  کو داخلے کےسبز اور نارنجی ممالک اور عالقوں سے آنے والے مسافر داخلے 

سرخ، گہرے سرخ، جامنی )ممالک ایف ایچ آئی کا خیال ہے کہ انفیکشن کی سازگار صورتحال ہے( اور گرے ممالک 

ویکسین لگ مکمل طور پر  وہ افراد ہیں جن کو یا تو مستثنی ٰ)دیگر تمام ممالک( کے زائرین کو قرنطینہ کرنا ہوگا۔ 

بیماری ہوئی ہے۔ اسے ایک قابل تصدیق کورونا سرٹیفکیٹ کے ذریعے کورونا  ہے یا پچھلے چھ ماہ میں چکی ہے

 دستاویزی شکل دی جانی چاہیے جو یورپی یونین کے حل سے منسلک ہو۔ 

دن کی قرنطینہ مدت کو منفی پی سی آر  10قرنطینہ آپ کی اپنی رہائش گاہ یا دیگر مناسب جگہ پر کیا جائے گا۔ 

ٹیسٹ کے ذریعے مختصر کیا جاسکتا ہے جو آمد کے تین دن سے پہلے نہیں لیا گیا تھا۔ اس طرح کے ٹیسٹ کے 

رت کے طور پر ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں دن ہے۔ قرنطینہ ہوٹل اسکیم کو ایک ضرو 10بغیر، قرنطینہ کا وقت 

  پاس مناسب قرنطینہ جگہ نہیں ہے۔کے لئے پیشکش کے طور پر برقرار رکھا جاتا ہے جن کے 

سال سے کم عمر کے بچوں اور نوعمروں کے لئے قرنطینہ کی ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن بچوں کو  18

 چاہئے۔  کرنی جانچ اپنی تین دن کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کے ساتھ

 

  

  پبلک ہیلتھ(یورپ کے ممالک/عالقوں کا نقشہ جو داخلے پر قرنطینہ دکھارہا ہے )نارویجن انسٹی ٹیوٹ آف 

  ناروے انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ -ناروے پہنچنے پر داخلے اور قواعد کی قرنطینہ 

 کارکن اور قرنطینہ

غیر ملکی مالزمین اور ٹھیکیدار جنہیں این ایم اے اور ناروے کی زراعت ایجنسی کے زیر انتظام درخواست پر مبنی 

اسکیم کے تحت داخلہ دیا گیا ہے وہ نارویجن لیبر انسپکشن اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ رہائش گاہ پر داخلے 

 کی قرنطینہ انجام دیں گے۔ 

 arbeidstilsynet.no پر درخواست فارم دیکھیں 

 )داخلے کی پابندیوں سے استثنٰی کی درخواست )نارویجن میری ٹائم اتھارٹی 

 جانچ کی شرط 

کو ختم کردیا جاتا ہے، لیکن ممالک اور عالقوں کے مسافروں کے لئے سرحد پر ٹیسٹ کی ضرورتسبز اور نارنجی

والے عالقوں سے آتے ہیں، بشرطیکہ انہیں  قرنطینہ ذمہ داریوں ان مسافروں کے لئے برقرار رکھا جاتا ہے جو یہ

تصدیق کورونا سرٹیفکیٹ  ۔ اسے قابلکورونا بیماری نہ ہوئی ہو یا پھر انہیں مکمل طور پر ویکسین نہ لگ چکی ہو 

تاہم، تمام مسافروں کے لئے داخلے سے  جو یورپی یونین کے حل سے منسلک ہے۔کے ساتھ دستاویزی ہونا چاہئے 

  گئے ٹیسٹ کی ضرورت کو ختم کردیا جاتا ہے۔گھنٹے پہلے لئے  24

 

 ( ٹیسٹ ڈیوٹی کے بارے میں مزید معلوماتhelsenorge.no) 

 سوالبارڈ

گا۔ سوالبارڈ روانگی سے قبل منفی مین لینڈ پر کیا جائےداخلے کے بعد قرنطینہ اب بھی سوالبارڈ کے سفر سے پہلے 

 کے تقاضے ختم کر دیئے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ

mailto:28%20+47%2033%2041%2028%207070
mailto:support@entrynorway.no
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#kart-over-innreisekarantene
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge


 

 سرحدی کنٹرول اور ٹیسٹ اسٹیشن

منظور  35 کے لئے  ان لوگوں  گی۔ پہلے مرحلے میںتین مرحلوں کے ذریعے سرحدی کنٹرول میں بتدریج کمی آئے

جب سرحدی بلدیہ کے  ہے۔ نہیں داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس خصوصی استثنیٰ  شدہ سرحدی گزرگاہوں پر

 پاس آزمائشی پیشکش تیار ہوگی تو بند سرحدی گزرگاہیں دوبارہ کھول دی جائیں گی۔

 

 )ٹیسٹ اسٹیشنوں کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کے جائزہ کے ساتھ نقشہ )نارویجن ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ 

 بیرون ملک سے ناروے پہنچنے والے لطف اندوز جہازوں کے سرحدی کنٹرول کے لیے یہاں دیکھیں

 اندراج، جانچ اور قرنطینہ کے بارے میں معلومات ٹیلی فون

  :015 55 815ناروے سے 

  :42 80 89 21 47+بیرون ملک سے  

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grensekontroll-av-lystbater-som-ankommer-norge-fra-utlandet/id2862328/

