
 دورسے ممالک ےس ناروے میں آمد ےک بارے میں 
 28.02.2021 تاری    خ: 

ناروے میے غیے ملکیوں ےک  نے  دورسے ملکوں ےس آنے واےل انفیکشن کا خطرہ کم کرنے ےک لیے حکومت

بنیادی اصول ےک طور پر رصف ان غیے ملکیوں کو ناروے میے ۔ یے ی ہدداخےل پر مزید پابندیاں لگا 

ے اکنامک ایریا ےک شہریوں ےک لیے داخل ہونے یک اجازت  ۔ یہ اصول یورپیی   جو ناروے میے آباد ہیے
ی

مےل یک

۔  بیھ ہے

 

ے ہوٹل کا اطالق اب بیھ ان لوگوں پر ہوتا رہے گا   ملک میے آمد الزیم ٹیسٹنگ،  ے اور کوارنٹیے یشن، کوارنٹیے
یک رجسیر

۔ یشن ےک متعلق معلومات اس صفےح یک   ملک میے آمد  جنہیے ملک میے داخےل پر پابندیوں ےس استثنا حاصل ہے رجسیر

۔  ےک آخر میے دیکھیے

 

 :  اب مندرجہ ذیل گروہوں کو ملک میں داخےل یک اجازت نہیں ہے

  ے اکنامک ایریا ےک وہ شہری جو کیس تیرسے ملک میے رہائش رکھنے ے اکنامک ایریا میے رہائش رکھنے واےل غیے ملیک اور یورپیی  یورپیی 

(۔ہیے )سوان  اسےک کہ وہ   ایےس استثنا ےک تحت آنے ہوں جو تیرسے ملک ےک شہریوں ےک لیے بیھ ہے

  ے اکنامک ایریا ےک شہریوں ےک  سلسےل میے بیھ اور دورسوں ےک سلسےل میے ، یورپیی  خاندان ےک وہ افراد جو قریبی اہلخانہ نہیے ہیے

، بالغ اوالد، بالغ اوالد ےک و   نہیے قات ےک لیے الدین اور بوان  فرینڈز/گرل فرینڈز اب مالبیھ۔ اس کا مطلب ہے کہ دادا دادی، نانا نانے

۔  آ سکیے

  ے اکنامک ایریا ےس باہر ےک ممالک ےک وہ غیے ملیک جنہیے کام یا تعلیم ےک لیے اقامبے اجازت نامہ مال ہو، جس میے موسیم کام یورپیی 

۔  ےک لیے اور بطور طالبعلم آنا بیھ شامل ہے

 ی ز بنانے پر کام کرنا ہو یا ایےس محقق ےک طور پر آنا ہو جےس اقامبے اجازت ناےم ےک تقاضے ےس استثنا وہ غیے ملیک جنہیے فلم یا سیے

۔  حاصل ہے

 ، ۔ جن گروہوں کو داخےل یک اجازت مل ریہ ہے اب بیھ کچھ گروہوں ےک لیں استثنا دیا جا رہا ہے

 :  ان میں یہ شامل ہیں

 ناروے میے رہنے واےل غیے ملیک 

  بنا پر کیس غیے ملیک کو داخےل یک اجازت دینا مناسب ہو جیےس ناروے میے موجود افراد یک نگہداشت یک اگر خاص وجوہ یک

وریات کا لحاظ کرنے ہون    خصویص ذمہ داری یا لوگوں یک بہبود ےس تعلق رکھنے وایل دورسی اہم رصے

 وہ غیے ملیک جنہیے اپنے بچوں ےس مالقات ےک لیے آنا ہو 

 ناروے میے مقیم افراد ےک  ،  واال، نابالغ بےحے یا سوتیےل بےحے
/بغیے شادی ےک ساتھ رہنے

ڈ پارٹیے قریبی اہلخانہ یعبے شوہر/بیوی یا رجسیر

 نابالغ بچوں ےک والدین یا سوتیےل والدین



 آ رہے ہوں 
 اور وہ دیگر عملہ جو غیے ملیک میڈیا ےک ادارے کا کام کرنے

ے
 صحاف

 پورٹ پر ٹرانزٹ پورٹ ٹرانزٹ  وہ غیے ملیک جو ناروے میے ایی  نیشنل ایی   )انیر
ی
 بیھ اور شینگن ےک اندر بیھ(میے لینڈنگ کریں ےک

  سفر کا عملہ فضان  بحری جہازوں کا عملہ اور 

  ٹ کا کام انجام دینے واےل غیے ملیکر سامان اور افراد یک ٹرانسپو 

 نے فرائض انجام دینے واےل غیے ملیک  اپبے مالزمت میے انتہان  اہم معارسر

 لینڈ کا طبی عملہ جو ناروے میے صحت و نگہداشت ےک نظام میے مالزمت کرتا ہے  سویڈن اور فن 

  وہ بےحے اور طالبعلم جو سویڈن یا فن لینڈ ےس چھونر بچوں ےک نگہداشبے مرکز، پرائمری اور ہان  سکول یا اپر سیکنڈری سکول ےک

 ہیے اور وہ افراد جنہیے گھر اور چھونر بچوں ےک مرکز یا 
وری ٹرانسپورٹ مہیا کرنے ہولیے آنے جانے  سکول ےک درمیان رصے

 20  جنہیے ان ےس یہ استثنا مل سکتا ہے کہ  2021فروری 
ی  NFDروزگار ےک لیے آنے والوں ےک د اخےل پر پابندی ہٹا دی جان  )منسیر

یز( ےک زیر انتظام  ی اینڈ فرسر ےک تحت ملک میے داخےل ےک لیے منظوری میل ہو۔ یہ ایک  درخواستوں یک سکیمآف ٹریڈ، انڈسیر

بہت محدود، درخواست یک بنیاد پر مہیا، سکیم ہے جس کا مقصد کاروباری شعیی کو وہ عملہ مہیا کرنا ہے جو کاروبار ےک لیے 

۔ وری ہے  نہایت رصے

  اور  نگدوبارہ ناروے میے مالزمت ےک لیے آ سکیے ہیے جو ٹیسٹمارچ ےس سویڈن اور فن لینڈ ےس روزانہ سفر کرنے واےل لوگ  1پیے

 ۔مزید تفصیل پڑھیے نگرانے ےک کڑے نظام ےک تحت ہو گا۔ 

۔ روزانہ سفر کرنے والوں کو کیس کھےل رسحدی سٹیشن 
ی

ٹیسٹنگ سٹیشن ےس سٹیشن کھلیے ےک اوقات میے رسحد پار کرنے ہو یک

 ور نقشہ دیکھیے )صحت یک ڈائریکٹوریٹ(وایل اور ٹیسٹنگ سٹیشن ےک بغیے کھیل رسحدی کراسنگز یک فہرست ا

 

، مندرجہ ذیل فہرست کا   فرائض سمجھا جاتا ہے
ی
ئ  ےک لیں کن کاموں کو نہایت اہم معارسر

ی
اس بارے میں رہنمائ

 :  حوالہ دیا جاتا ہے

نے فرائض یک فہرست )  کو تازہ تبدیلیوں ےک ساتھ(  2021فروری  17نہایت اہم معارسر

 ول اور قیادت کا کام  ہنگایم حاالت میے کنیر

 دفاع 

 امن و امان 

  صحت و نگہداشت جس میے فارمییس اور صفان  کا کام بیھ شامل ہے 

  لوگوں کو بچانا(ریسکیو رسوس )مصیبت میے پھنےس 

 ˏ میے ڈیجیٹل سیکیورنر 
 سول سیکیر

 فطرت اور ماحول 

  سیکیورنر  یک  سپالن  بجیل یک 

https://www.sdir.no/innreisesoknad
https://www.sdir.no/innreisesoknad
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-072021-revidert-rundskriv-om-ikrafttredelse-av-forskrift-om-innreiserestriksjoner-for-utlendinger-av-hensyn-til-folkehelsen/id2836567/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-072021-revidert-rundskriv-om-ikrafttredelse-av-forskrift-om-innreiserestriksjoner-for-utlendinger-av-hensyn-til-folkehelsen/id2836567/
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
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/


 پانے اور سیوری    ج 

 مالیانے خدمات 

 یک سپالن    بجیل 

 انک کمیونیکیشن  الیکیر

 ٹرانسپورٹ 

 سیٹیالئٹ ےک ذریےع فراہم یک جانے وایل خدمات 

۔وضاحت یک خاطر بتایا جا رہا ہے کہ تمام نارویجن  یہ تبدیلیاں انفیکشن یک حالیہ  شہری اب بیھ ناروے میے داخل ہو سکیے ہیے

ی ےس پھیالؤ ےک نتیےحی میے یک جا ریہ ہیے اور  بدیل ہون  صورتحال یعبے وائرس یک  ے یہ انفیکشن یک صورتحال پر قابو  قسموں ےک تیے

۔  ےک لیے ایک عاریصے اقدام ےک طور پر ہیے
 پانے

یشن  آمد ملک میں   یک رجسٹر

۔ یہ انف
ی
یشن کریں ےک ول ےک لیے رسخ ممالک ےس ناروے آنے واےل تمام مسافر رسحد پار کرنے ےس پہےل اپبے رجسیر

یکشن پر بہیے کنیر

۔  اصول نارویجن شہریوں ےک لیے بیھ ہے

یشن رصف تب ہو سکبے ہے جب ملک میے داخےل میے  پہےلمسافر ناروے میے آمد ےس   اور سفر یک رجسیر
ی
 خود کو رجسیر کریں ےک

 گھنٹوں ےس کم وقت ہو۔  72

 

  یشن  آمد ملک میں  یک ڈیجیٹل رجسٹر

 جو آپ رسحد پر 
ی

یشن مکمل کرنے ےک بعد آپ کو ایک رسید مےل یک ۔ رجسیر
ی
یشن کریں ےک آپ اپبے ڈیجیٹل رجسیر

۔
ی
 چیکنگ ےک وقت پولیس کو دکھائیے ےک

۔ اس ڈیٹا کو مسافروں کو رصف وہ تفصیالت  ورت ہیے رجسیر کرنے ےک لیے کہا جان  گا جو ان مقاصد ےک لیے الزیم رصے

۔ 20بحفاظت رکھا جان  گا اور   دن بعد تلف کر دیا جان  گا۔ رصف حکام کو اس ڈیٹا تک رسان  حاصل ہے

یشن ےک متعلق سواالت یا مدد لینے ےک لیے آپ یہاں فون کر سکیے ہیے   70 28 41 33 47+ رجسیر

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 

 کوارنٹیں  

ے ےس جلد از جلد ساتویں دن پر نکال  10ملک میے داخل ہونے واےل سب لوگوں کو  ے میے رہنا ہو گا۔ کوارنٹیے دن کوارنٹیے

طیکہ مسافر آمد ےک بعد دو  دفعہ   ۔چکا ہو  ٹیسٹ کا منفے نتیجہ حاصل کر  COVID-19جا سکتا ہے برسر

http://reg.entrynorway.no/


 کوارنٹیں  ےک متعلق مزید معلومات  سفری 

 کوارنٹیں  ہوٹل

ے ہوٹل میے   میے ناروے میے داخل ہوں، وہیے کوارنٹیے
ے
ے کا عرصہ بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس عالق سفری کوارنٹیے

یکٹ ورک انجام دینے ےک لیے ناروے آنے واےل جو لوگ ثابت کر سکیے ہوں کہ  ۔ کام یا کانیر
ی
ے انہیے کآجر پورا کریں ےک وارنٹیے

، ان پر کو ےک لیے مناسب جگہ فراہم   ے ہوٹل میے رہنے کر رہا ہے وری ہے کہ آجر پہےل ےس ان ارنٹیے ۔ رصے  یک پابندی نہیے ہے

 ۔  منظوری حاصل کرے۔ اگےل نقےط میے مزید معلومات دیکھیے یک قیامگاہ یک

 کوارنٹیں  ہوٹل ےک متعلق ترمیم شدہ رسکلر 

 کوارنٹیں  ہوٹل ےک متعلق معلومات (helsenorge.no) 

وری ہے ) کارکنوں/ مالزمیں   فروری  22ےک لیں کوارنٹیں  ےک مقام یک پہےل منظوری ض 

 ےس(

ے ےک سخت اصولوں یک پابندی  ، انہیے اب بیھ کوارنٹیے /کارکنوں کو ناروے میے آنے یک اجازت مل ریہ ہے ے جن مالزمیے

۔
ی

 کرنے ہو یک

آجر غیے ملیک کارکنوں ےک رہنے ےک لیے جگہ فراہم کریں، انہیے پہےل اس قیامگاہ یک منظوری نارویجن لییی انسپیکشن جو 

۔  (Arbeidstilsynet)اتھارنر 
ی

 ےس لیبے ہو یک

 arbeidstilsynet.no  درخواست فارم دیکھیں پر 

 arbeidstilsynet.no  پر آجروں اور کارکنوں ےک لیں مزید معلومات پڑھیں 

ناروے میے روزگار ےک عالوہ دورسے مقاصد ےس یہ حالیہ اصول کہ  آدیھ رات ےس:  یک رات کو   فروری ےس پہےل 23منگل 

، بہت محدود کر دیا جا ے پوری کر سکیے ہیے ن  گا۔ اب بنیادی اصول یہ آنے واےل افراد کیس اور مناسب قیامگاہ میے کوارنٹیے

۔ 
ی

ے پوری کرنے ہو یک جن افراد کو خاص وجوہ ےس داخےل پر پابندیوں ےس استثنا ہے کہ اس گروپ کو ہوٹل میے کوارنٹیے

، وہ اب بیھ   طیکہ وہ یہ تصدیق مہیا کر سکیے ملتا ہے ، برسر
ی
ے ہوٹل میے ٹھہرنے ےس استثنا حاصل کر سکیے ےک کوارنٹیے

۔ہوں کہ ان ےک پاس کوارنٹ ے ےک عرےص ےک لیے کون  اور مناسب قیامگاہ ہے  یے

 کوارنٹیں  ہوٹل ےک متعلق ترمیم شدہ رسکلر 

 

 الزیم ٹیسٹنگ

۔ اگر آپ پچھےل  گب    رسحد پر الزیم ٹیسٹنگ متعارف کروان    میے وقت گزار  14ہے
ے
دنوں میے کیس ایےس ملک یا عالق

۔ 
ی
ے الزیم ہے تو آپ ناروے میے آمد پر کرونا وائرس ٹیسٹ کروائیے ےک یہ اصول نارویجن شہریوں چےک ہیے جہاں کوارنٹیے

۔  ےک لیے بیھ ہے

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/koronasituasjonen-ofte-stilte-sporsmal-om-karantene/id2702867/#tocNode_2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-062021-revidert-rundskriv-om-karantenehotell/id2835958/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
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/dokumenter/g-062021-revidert-rundskriv-om-karantenehotell/id2835958/


یا، پرتگا ، وہ رسحد پار وہ تمام افراد جو برطانیہ، جنونی افریقہ، آئرلینڈ، ہالینڈ، آسیر ل اور برازیل میے وقت گزار چےک ہیے

(۔ PCR کرنے ےک مقام پر  یس ٹیسٹ نہیے  )ایکسیر
ی
 طریقے ےس اپنا ٹیسٹ کروائیے ےک

، انہیے واپس بھیجا جا سکتا  ملک میے آمد جو غیے ملیک  یشن نہ کریں یا رسحد پر ٹیسٹ نہ کروائیے ےس پہےل اپبے رجسیر

۔  ہے

وری ہے کہ یہ بیھ دکھانا ہو گا۔  ٹیسٹ کا منفے نتیجہ SARS-CoV-2اس ےک ساتھ ساتھ غیے ملیک مسافروں کو  رصے

فضان  سفر ےک ہوان  جہاز ےس ناروے آنے واےل افراد گھنٹوں ےک دوران ہوا ہو۔   24ٹیسٹ ناروے میے داخےل ےس پہےل ےک 

۔ کروایا گیا ں ےک دوران  گھنٹو   24پہےل حےص ےک آغاز ےک ےط شدہ وقت ےس پہےل ےک  یہ فضان   ٹیسٹ پیش کر سکیے ہیے

ایک یہ فالئٹ یک صورت میے ہو سکتا ہے جو درمیان میے دورسے ایرپورٹس سفر ڈائریکٹ ناروے تک ہو سکتا ہے یا 

 پر ٹرانزٹ لینڈنگ کرنے آن  ہو۔

  )helsenorge.no( د معلوماتالزیم ٹیسٹنگ ےک بارے میں مزی

  رسحدی سٹیشنوں یک فہرستکھےل

ٹیسٹنگ سٹیشن وایل اور ٹیسٹنگ سٹیشن ےک بغٹں کھیل رسحدی کراسنگز یک فہرست اور نقشہ دیکھیں )صحت یک 

 ائریکٹوریٹ(ڈ

 فرائض انجام دین  واال عملہ اور 
ی
ئ  12کچھ گروہوں کو ان اصولوں ےس استثنا حاصل ہے جیےس نہایت اہم معارسر

۔  سال ےس کم عمر ےک بچے

 ملک میں آمد، ٹیسٹنگ اور کوارنٹیں  ےک لیں معلومائی فون رسوس

  :  015 55 815ناروے ےس کال کرنے ےک لیے

  :  ےک لیے
 40 78 93 21 47+دورسے ممالک ےس کال کرنے

  
 

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge
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

