
 آمد کے بارے میںناروے میں 
 05.07.2021آخری اپ ڈیٹ:  مضمون |

درآمدی انفیکشن کو محدود کرنے کے لئے، ہم داخلے کی 

پابندیاں جاری رکھیں گے۔ تاہم اب انفیکشن کی صورتحال 

 ہے۔بن میں کچھ نرمی کی گنجائش 

 

اگر آپ ناروے میں داخل ہونے والوں میں سے ایک ہیں، تو آپ کو ان 

تقاضوں سے خود کو واقف کرنا ہوگا جو الگو ہوتے ہیں۔ ناروے میں 

داخل ہونے والوں میں سے کئی کے لئے الزمی جانچ، اندراج ، قرنطینہ 

اور ممکنہ طور پر قرنطینہ ہوٹل ہیں، لیکن اس میں استثنٰی ہیں: 

، یا وہ لوگ جو پچھلے چھ ماہ ویکسین لگائی گئی ہے مکمل طور پر 

بیماری سے گزرے ہیں، اور جو ایک قابل تصدیق کورونا  امیں کورون

سرٹیفکیٹ کے ذریعے اس کو دستاویزی شکل دے سکتے ہیں جو یورپی 

یونین کے حل سے منسلک ہے، قرنطینہ ، آمد سے پہلے ٹیسٹ ، سرحد پر 

 .سے بچ سکیں گے ضروریاتجانچ اور داخلے پر اندراج کی 

اندراج ۔ پھر براہ راست  بخوبی سمجھ لیںاس صفحے کو پڑھ کر 

  جائیں۔پر

 

کو اس وقت ناروے میں داخل ہونے کی اجازت مندرجہ ذیل گروہ 

 :نہیں ہے

  کے ساتھ. مستثنیاتسیاح، کچھ 

  شہری( جو ناروے میں کام کرنے یا غیر ملکی شہری )بشمول نارڈک

تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور جو کسی بھی استثنٰی کے تحت نہیں 

 آتے

  وہ افراد جنہیں ناروے میں کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کا اجازت

 نامہ دیا گیا ہے اور جو پہلے ہی یہاں رہائشی نہیں ہیں

  کاروباری سفر 

  دیا گیا ہے، لیکن جو کسی بھی غیر ملکی شہری جنہیں شینگن ویزا

 استثنٰی کے تحت نہیں آتے

  جائیداد ہے لیکن وہ یہاں کے تفریحی وہ افراد جن کی ناروے میں

 رہائشی نہیں ہیں
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 :مندرجہ ذیل گروہ کو ناروے میں داخل ہونے کی اجازت ہے

 ناروے میں مقیم غیر ملکی شہری 

 ای ای اے/ شینگن کے عالقے یا  ممالک یا‘‘ سبز ’’  جو یملک ریغ

برطانیہ میں کسی "سبز" ملک یا عالقے میں رہنے والے غیر ملکی شہری، 

، پہلے 4ضوابط کے سیکشن  19-کوویڈیعنی وہ ملک یا عالقہ جو 

بق قرنطینہ ذمہ داریوں کے تابع نہ ہو، سی ایف کے مطاپیراگراف )اے(

 اے۔ ضابطہ کے ضمیمہ

  وہ غیر ملکی جو مکمل طور پر ویکسین لگوا چکے ہیں یا جنہوں نے

، اور جو اسے کیو آر کا شکار ہوئے ہیں  19-ماہ میں کوویڈ 6گزشتہ 

کوڈ کے ساتھ کورونا سرٹیفکیٹ کے ساتھ دستاویزی شکل دے سکتے ہیں 

  ناروے کے حکام کر سکتے ہیں۔ جس کی تصدیق

  یا ان کے کے ساتھ مالقات کرنے ناروے میں خاندان کے قریبی افراد

 ساتھ رہنے والے غیر ملکی:

o وہ غیر ملکی جنہیں فیملی امیگریشن پرمٹ دیا گیا ہے  

o  ای ای اے کے شہری یا ای ای اے شہری کے خاندان کا رکن جس کا تعلق

 میں آباد ہوگا۔ ناروے کے شہری سے ہے، جو ناروے

o  غیر ملکی شہری جن کے ناروے میں رہنے والے شخص کے ساتھ مندرجہ ذیل

محبوب خاندانی تعلقات میں سے ایک ہے: شریک حیات، رجسٹرڈ ساتھی یا 

، کم عمر بچے یا سوتیلے بچے اور والدین یا کم عمر بچوں یا سوتیلے 

 بچوں کے سوتیلے والدین۔

o  ناروے کے رہائشی کے ساتھ مندرجہ ذیل تعلقات کے ساتھ یورپی

اقتصادی عالقے یا برطانیہ میں رہنے والے غیر ملکی شہری: بالغ بچے 

اور سوتیلے بچے اور والدین اور بالغ بچوں/ سوتیلے بچوں، دادا 

دادی، سوتیلے دادا دادی، پوتے پوتیوں اور سوتیلے بچوں، گرل 

فرینڈ کے کم عمر بچوں کے سوتیلے والدین فرینڈز اور ان کی گرل 

اسکیم  رضامندیپیشگی  درخواست پر مبنی)گرل فرینڈ کے دورے کے لئے 

 کے ذریعے(

o ملکی شہری جن کا ایف ایچ  منتخب تیسرے ممالک میں رہنے والے غیر

آئی نے جائزہ لیا ہے، اور جن کا ناروے میں رہائشی شخص کے ساتھ 

مندرجہ ذیل تعلق ہے: بالغ بچے اور سوتیلے بچے اور والدین اور 

بالغ بچوں/ سوتیلے بچوں، دادا دادی، سوتیلے دادا دادی، پوتے 

نڈز اور سال سے زیادہ عمر کی گرل فری 18پوتیوں اور سوتیلے بچوں، 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_13
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/


گرل فرینڈز کے کم عمر بچوں )گرل فرینڈ کے دورے پر پیشگی رضامندی 

کے لئے درخواست پر مبنی اسکیم کے ذریعے(۔ یہ رشتہ کم از کم نو 

ماہ تک جاری رہا ہوگا اور فریقین جسمانی طور پر پہلے ہی مل چکے 

 ۔ ہو

  کرنے جا رہے ہیں القاتمغیر ملکی جو بچوں کے ساتھ 

  شہری جن کے پاس خصوصی وجوہات ہیں جو اس بات کی نشاندہی غیر ملکی

کرتی ہیں کہ اس شخص کو داخلے کا حق دیا جاتا ہے، جیسے ناروے میں 

افراد کی خصوصی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں یا دیگر مضبوط فالحی 

 خیاالت

 پناہ کے متالشی اور بحالی پناہ گزین 

 ہوابازی کے اہلکاروں،  کچھ پیشہ ورانہ گروہ۔ صحافیوں، مالحوں اور

مال برداری اور مسافر ٹرانسپورٹ، سفارت کاروں اور فوجی اہلکاروں، 

، سائنسدانوں اور عملے کے بارہ سنگھے کے کاروبار سے منسلک افراد 

 ارکان کو سمندری تحقیقی مشنوں پر۔

  ناروے کے حکام اور بین االقوامی تنظیموں کے مالزمین کی طرف سے غیر

 کو مدعو کیا گیاملکی شہریوں 

  غیر ملکی جو ناروے کے ایک ہوائی اڈے پر رکنے جا رہے ہیں )بین

 االقوامی ہوائی اڈے کی راہداری میں اور شینگن کے اندر(

 میں کام کرنے والے غیر ملکی اہم سماجی افعال 

  سویڈن اور فن لینڈ کے ہیلتھ کیئر اہلکار جو ناروے کی صحت اور

 نگہداشت کی خدمات میں کام کرتے ہیں

  غیر ملکی شہری جو سوالبارڈ کے مستقل رہائشی ہیں، یا جنہیں

ے ناروے کی سوالبارڈ میں کام یا رہائش کے راستے یا سفر کرنے کے لئ

 سرزمین سے سفر کرنے کی ضرورت ہے

اس کے عالوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ منظور شدہ تعلیمی ادارے 

میں داخل ہونے والے طلبا اور طلبا یکم اگست سے ناروے میں داخل ہو 

 سکتے ہیں۔

  

کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ناروے میں داخل 

 ہو سکتے ہیں؟

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/


  

 اندراجآمدی 

ناروے پہنچنے والے افراد کو داخلے سے قبل قرنطینہ کی ذمہ داری کی 

  ہوگا۔تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے ضروری معلومات کا اندراج کرنا 

 پر بھی ہوتا ہے۔سیاحوں اس کا اطالق "سبز" ممالک/عالقوں کے 

 

 ڈیجیٹل اندراج  پر جائیں 

اگر آپ کو رجسٹریشن میں مدد کی ضرورت ہے تو براہ کرم کال سینٹر 

 یا ای میلپر رابطہ کریں  +47 33 41 28 70سے 

support@entrynorway.no 

 

 سے استثنٰی:داخلے کے لئے اندراج کی ذمہ داری 

ڈیجیٹل کورونا سرٹیفکیٹ پیش کرسکتے  وہ افراد جو یورپی یونین کا 

ہیں کہ انہیں مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے یا انہوں نے گزشتہ 

 وہ داخلے کے اندراج سے مستثنٰی ہیں۔گزارا ہے  19-ماہ میں کوویڈ 6

کو رجسٹریشن مکمل کرنے کے بعد، آپ کو سرحدی کنٹرول پر پولیس 

 دکھائے جانے والی رسید موصول ہوگی۔

 

  قرنطینہسفری  

یا  مناسب مقامایک عمومی قاعدے کے طور پر ناروے آنے والوں کو 

 ہے۔ ابتدائی طور پر، قرنطینہ ہوٹل میں قرنطینہ میں داخل ہونا ضروری

  دن تک رہتا ہے۔ 10قرنطینہ سفری 

چکے ہیں یا  مکمل طور پر ویکسین لگواوہ لوگ جو گزشتہ چھ ماہ میں 

ہیں، اور جو یورپی یونین کے حل سے منسلک قابل  گزار چکے بیماری  اکورون

ہیں، وہ ناروے تصدیق کورونا سرٹیفکیٹ کے ذریعے اس کی دستاویز بنا سکتے 

ں آزادانہ سفر کر سکیں گے چاہے وہ کسی بھی ملک سے آئے ہوں۔ وہ می

، آمد سے پہلے ٹیسٹ ، سرحد پر ٹیسٹ اور داخلے پر  قرنطینہ سے 

  ۔بچ سکتے ہیں  سےاندراج 

   

ہفتے قبل ویکسین کی خوراک حاصل کی تھی، اور  15سے  3جن لوگوں نے 

سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی اگر وہ سرخ ممالک یا  18ساتھ ہی 

گہرے سرخ ممالک سے آتے ہیں تو قرنطینہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ 

اگر وہ منفی )پی سی آر ٹیسٹ کے ساتھ( کی جانچ کرتے ہیں تو 

 ختم کیا جاسکتا ہے۔بعد تین دن  قرنطینہ کو آمد کے
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ان لوگوں کے داخلے کے قرنطینہ میں بھی استثنٰی ہے جو صرف ای ای 

اے/ شینگن اور برطانیہ میں کم انفیکشن دباؤ والے ممالک/عالقوں میں 

دنوں  14گئے ہیں )"سبز" ممالک/عالقے، یعنی وہ ممالک جن میں گزشتہ 

ات ہیں اور ان کا حصہ چار سے کم انفیکشن کے واقع  00050/100میں  

  فیصد سے بھی کم ہے(۔

 

 ی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ(سرخ اور سبز ممالک/عالقوں کا نقشہ )نارویجن انسٹ 

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

 ہیلتھ

 قرنطینہ ہوٹل اسکیم کے بارے میں معلومات 

 گھر پر یا قرنطینہ ہوٹلوں میں قرنطینہ؟

یہ ان ممالک میں انفیکشن کی سطح پر منحصر ہے جہاں مسافر داخلے سے 

داخلے کے قرنطینہ کا  آیادنوں سے قیام کر رہا ہے،  10لے پچھلے پہ

پہال حصہ قرنطینہ ہوٹل میں کیا جانا ہے۔ اسٹاپ اوورز کو بھی اس 

تناظر میں قیام سمجھا جاتا ہے۔ قرنطینہ ہوٹل میں قیام کرنے والے 

 مہمانوں کو ناروے پہنچنے کی جگہ پر ایسا کرنا چاہئے۔

ان ممالک کی فہرست جو قرنطینہ ہوٹلوں میں رہنے کے پابند ہیں 

اگر آپ ضمیمہ بی میں   ضوابط تک ہے۔ 19-کوویڈضمیمہ بی سے لے کر 

رنطینہ ملے گا۔ قسفری درج عالقے میں رہے ہیں، تو آپ کو دو حصے کا 

دن سے  ٣مسافر اس وقت تک قرنطینہ ہوٹل میں رہے گا جب تک داخلے کے 

پہلے لئے گئے پی سی آر ٹیسٹ پر منفی نتیجہ نہیں نکلتا۔ باقی 

داخلے کے قرنطینہ آپ کی اپنی رہائش گاہ یا رہائش کی کسی اور 

مناسب جگہ پر کیا جا سکتا ہے جہاں نجی کمروں، نجی باتھ روم اور 

جی باورچی خانے یا کھانے کی خدمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ قریبی ن

رابطے سے بچنا ممکن ہے۔ داخلے کے قرنطینہ میں شامل افراد جو 

دنوں سے ضمیمہ بی میں درج عالقوں میں نہیں  10داخلے سے پہلے پچھلے 

رہے ہیں، اور ان کی اپنی رہائش گاہ یا رہائش کی دیگر مناسب جگہ 

کمروں، نجی باتھ رومز اور اپنے باورچی خانے یا کھانے ہے جہاں نجی 

کی خدمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچنا ممکن ہے، وہ 

  قرنطینہ ہوٹل میں رہنے کی ذمہ داری سے مستثنٰی ہیں۔

  

 یورپ میں انفیکشن کی صورتحال کا ایف ایچ آئی کا نقشہ دیکھیں 

قرنطینہ ہوٹل میں قیام کرنے والے مہمانوں کو ناروے پہنچنے کی جگہ 

پر ایسا کرنا چاہئے۔ قرنطینہ ہوٹل میں وقت داخلے کے قرنطینہ سے 

 تجاوز نہیں کر سکتا۔
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-202021-revidert-rundskriv-om-karantenehotell2/id2862959/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_14
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


 قرنطینہ ہوٹلوں میں نہیں ہونا چاہئے۔اور نابالغوں کو تحفظ یافتہ 

ہیں وہ تحفظ یافتہ وہ افراد جو یہ دستاویز کر سکتے ہیں کہ وہ 

 قرنطینہ ہوٹل میں رہنے کی ذمہ داری سے مستثنٰی ہیں:

 ۔ویکسین لگائی گئی ہے کے خالف مکمل طور پر  2-سی او وی-سارس .1

ہفتوں  15سے  3پہلی ویکسین کی خوراک حاصل کی ہے، ویکسین کے بعد  .2

 تک ۔

کے لئے مثبت  2-سی او وی-منظور شدہ لیبارٹری طریقہ کار نے سارس .3

 ماہ تک ہے۔ 6آزمائش کی تاریخ کے بعد ,ٹیسٹ کیا ہے، جس کی مدت 

 استثنا اسکیم

ایک بہت محدود اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، جہاں جو لوگ مضبوط 

میں داخلے پر فالحی وجوہات کو دستاویزی شکل دے سکتے ہیں وہ ناروے 

قرنطینہ ہوٹل میں رہنے کی شرط سے استثنٰی کے لئے درخواست دے سکتے 

ہیں۔ اس اسکیم کے تحت بہت کم لوگوں کو استثنٰی حاصل ہوگا۔ یو ڈی 

آئی ان درخواستوں پر عمل کرتا ہے اور اسکیم سے متعلق سواالت کا 

 یہاں آپ درخواست دیتے ہیں. جواب دے سکتا ہے۔

نہایت سختی جن مالزمین کو ناروے میں داخل ہونے کی اجازت ہے انہیں 

یہ ہے کہ اس قرنطینہ ضوابط کی تعمیل کرنی چاہئے۔ بنیادی قاعدہ سے 

گروپ کو قرنطینہ ہوٹلوں میں جانا پڑتا ہے۔ ذیل کے سیکشن میں مزید 

 معلومات دیکھیں۔

   

 مالزمین اور قرنطینہ ضوابط

نہایت سختی جن مالزمین کو ناروے میں داخل ہونے کی اجازت ہے انہیں 

قرنطینہ ضوابط کی تعمیل کرنی چاہئے۔ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اس سے 

 قرنطینہ ہوٹلوں میں جانا پڑتا ہے۔گروپ کو 

مالزمین اور ٹھیکیداروں کے لئے استثنٰی دیا جاتا ہے جہاں آجر یا 

کالئنٹ رہائش کی ایک مناسب جگہ فراہم کرتا ہے جو نارویجن لیبر 

انسپکشن اتھارٹی کے ذریعہ داخلے کی منظوری سے پہلے فراہم کرتا 

  کرانا ضروری ہے۔ہے۔ داخلے پر منظوری کے لئے دستاویزات جمع 

 arbeidstilsynet.no پر درخواست فارم دیکھیں 

 arbeidstilsynet.no میں آجروں اور مالزمین کے لئے مزید معلومات دیکھیں 

  مسافر جہاز کے عملے کے لئے داخلے کے قرنطینہ کے لئے نئے قوانین )پریس

 (2021جون  28ریلیز 

 الزمی جانچ 

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/soknad-om-unntak-for-opphold-pa-karantenehotell-ved-sterke-velferdsgrunner-nar-du-reiser-til-norge/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/soknad-om-unntak-for-opphold-pa-karantenehotell-ved-sterke-velferdsgrunner-nar-du-reiser-til-norge/
https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/utenlandske-arbeidstakere-som-skal-reise-til-norge/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-innreisekarantene-for-mannskap-pa-passasjerskip/id2864191/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-innreisekarantene-for-mannskap-pa-passasjerskip/id2864191/


 آمد پر کورونا ٹیسٹ کے تقاضے:

پچھلے چھ ماہ کے دوران کورونا  بیماری مکمل ویکسین شدہ یا جو 

اور جو یورپی یونین کے حل سے منسلک قابل تصدیق کورونا  گزار چکے ہیں،

، وہ آمد کے وقت سرٹیفکیٹ کے ذریعے اس کو دستاویزی شکل دے سکتے ہیں

کورونا ٹیسٹ کی پابندی سے آزاد ہوں گے۔باقی تمام افراد کو آمد کے وقت 

اس کا اطالق نارویجن شہریوں، سبز  دینا ہوگا۔سرحد پر الزمی ٹیسٹ 

سال سے کم عمر کے بچوں پربھی  12ملک/عالقوں سے آنے والے مسافروں اور 

 ہوتا ہے۔

وہ  ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا وہ افراد جن کا بغیر کسی معقول وجہ کے 

رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ سکتے ہیں یا جرمانے کی سزا دی جاسکتی 

 ہے۔

 

 بل منفی کورونا ٹیسٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت:آمد سے ق

سبز ممالک/عالقوں سے آنے والے مسافر، مکمل ویکسین شدہ یا  جو 

اور جو ماہ کے دوران کورونا  کی بیماری گزار چکے ہیں،  6پچھلے 

یورپی یونین کے حل سے منسلک قابل تصدیق کورونا سرٹیفکیٹ کے ذریعے اس کو 

وہ آمد کے وقت کورونا ٹیسٹ کی پابندی سے ، دستاویزی شکل دے سکتے ہیں

باقی تمام افراد کو ناروے داخلے کے وقت سرٹیفیکیٹ ۔آزاد ہوں گے

شہریوں پر بھی ہوتا ہے کےپچھلےاس کا اطالق ناروے   دکھانا ہوگا۔

 سال سے کم عمر کے بچوں پر نہیں ہوتا۔ 12لیکن اس کا اطالق 

یہ تجربہ پرواز کے پہلے ہوائی راستے سے پہنچنے والے لوگوں کے لئے 

گھنٹوں کے اندر کیا  24حصے میں روانگی کے مقررہ وقت سے پہلے آخری 

اور وہ لوگ جو پچھلے چھ ماہ  ۔ مکمل طور پر ویکسین شدہ گیا ہوگا

بیماری سے دوچار ہوئے ہیں انہیں داخلے سے پہلے لیا  19-میں کوویڈ

ے کی ضرورت نہیں گیا منفی ٹیسٹ پیش کرنے یا سرحد پر اپنا ٹیسٹ کرن

 ہے۔

منفی جانچ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت کا اطالق نہیں ہوتا اگر اس طرح کا 

 سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ناممکن یا غیر مناسب ہے۔

مین لینڈ سے سوالبارڈ تک آگے سفر کرنے والے افراد کے لئے روانگی 

کے لئے منفی ٹیسٹ کا نتیجہ پیش کرنے کی ضرورت  2-کووی-سے قبل سارس

ہیں اور تحفظ یافتہ ہے جو یہ دستاویز بنا سکتے ہیں کہ وہ  نہیں

 کورونا سرٹیفکیٹ پیش کرسکتے ہیں۔

 

  الزمی ٹیسٹ ( کے بارے میں مزید معلوماتhelsenorge.no) 

  سوالبارڈ میں سفری سرگرمی اور ساحلی کروز کے لئے انفیکشن کنٹرول اقدامات

  میں تبدیلی

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endring-av-smitteverntiltak-for-reiseaktivitet-pa-svalbard-og-for-kystcruise/id2862235/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endring-av-smitteverntiltak-for-reiseaktivitet-pa-svalbard-og-for-kystcruise/id2862235/


  

 اوپن باؤنڈری اسٹیشنوں کا جائزہ

مسافروں کے کچھ گروپ سرحد پار کرنے والے مقامات کا استعمال کر 

سکتے ہیں جو اندرونی شینگن سرحد کے پار منظور شدہ گزرگاہوں کی 

بجے سے وہ لوگ جو سویڈن  12جون   17فہرست میں شامل نہیں ہیں اور 

آتے ہیں میں رہائشی ہیں اور جو ناروے میں کام کرنے کے لئے روزانہ 

سرحد عبور کرتے وقت پرانے سوین سنڈ پل کا استعمال کرسکتے ہیں وہ 

 ہیں۔

 

  ٹیسٹ اسٹیشنوں کے ساتھ اور اس کے بغیر کھلی سرحدی گزرگاہوں کے جائزہ کے

 ساتھ نقشہ )نارویجن ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ(

 جہازوں کا سرحدی کنٹرولتفریحی بیرون ملک سے ناروے پہنچنے والے 

جہاز تفریحی اس موسم گرما میں بیرون ملک سے ناروے پہنچنے والے 

باقاعدہ سرحدی کنٹرول، وہی جانچ اور قرنطینہ ضوابط سے مشروط ہیں 

 جو کار اور ہوائی جہاز کے ذریعے مسافروں کے لئے ہوتے ہیں۔

ایک عارضی پابندی متعارف کرائی جاتی ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سے 

ساتھ آتے ہیں تو آپ اس موسم گرما میں کون سی جہازوں کے تفریحی 

مندرجہ ذیل بندرگاہوں کا تعین  بندرگاہوں کا استعمال کرسکتے ہیں۔

کشتیوں والے مسافروں کے لئے قانونی سرحد پار کرنے کے تفریحی 

   مقامات کے طور پر کیا جاتا ہے:

 ہیمرفیسٹ 

 ٹرمسو 

 بوڈو 

 ٹرونہیم 

  اولے سند  

 برگن 

 سٹاونگر 

  سینڈکرسٹن 

 سنڈیفجورڈ 

 بندرگاہ اوسلو 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettere-for-dagpendlere-a-krysse-grensen-ved-svinesund/id2861494/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettere-for-dagpendlere-a-krysse-grensen-ved-svinesund/id2861494/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettere-for-dagpendlere-a-krysse-grensen-ved-svinesund/id2861494/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner


 ہالڈن/سپونویکا 

 

نافذ العمل ہوں گی اور  سے بجے 12:00جون کو  21یہ تبدیلیاں پیر 

 ۔الگو رہیں گے  تک  2021ستمبر  30

  کشتیوں کا سرحدی کنٹرول )پریس تفریحی بیرون ملک سے ناروے پہنچنے والی

 (2021جون  18ریلیز 

  

 ٹیلی فون یاندراج، جانچ اور قرنطینہ کے بارے میں معلومات

  :015 55 815ناروے سے 

  :42 80 89 21 47+بیرون ملک سے 

کی جانب   اس موسم گرما میں بیرون ملک

سے اہم معلومات  کی جانب وزارت خارجہ ؟سفر

 دیکھیں۔

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grensekontroll-av-lystbater-som-ankommer-norge-fra-utlandet/id2862328/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grensekontroll-av-lystbater-som-ankommer-norge-fra-utlandet/id2862328/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlandet_sommer/id2863385/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlandet_sommer/id2863385/

