ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ -ﮐﺸﻮر
ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺴﺖ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺎه ﺟوﻻی ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺳﻔر و ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾن در ﻧﺎروی ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ھﻔﺗﮫ وار اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺣﮑوﻣت ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣﺗﻌدد را وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺟدﯾد ،ﮐﺷور ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎﻣل در ﻟﺳت ﮐﺷور
ھﺎی ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺟزاﯾر اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﺷور
ھﺎی ﺛﺎﻟث را ﻧﯾر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده اﺳت .ﺗﻐﯾﯾرات ﺟدﯾد از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب دوﺷﻧﺑﮫ ۵ ،ﻣﺎه ﺟوﻻی ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﯽ ﮔردد.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ،ﺑﻧت ھوﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﮔر ﭼﮫ ﻗﻣﺳت ھﺎی زﯾﺎد اروﭘﺎ ﺷﺎﻣل در ﻟﺳت ﮐﺷور ھﺎی
ﺳﺑز ﮔردﯾده اﺳت و ﺣﺎﻻ اﻓراد ﺑﺑﯾﺷﺗر ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﻗرﻧطﯾن ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺳﻔر ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .ﻣﺎ ھﻧور ھم ﻣﻘررات
وﺿﻊ ﺷده ﭼون ﺛﺑت ﻧﺎم و ﺗﺳت در ﺳرﺣدات را ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﯾم .ﻣﻘررات ﻣﺗذﮐره ﻣﺎ را از ﻋﻔوﻧت وارد ﺷده از ﺧﺎرج و اﻧواع ﺟدﯾد وﯾروس ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣوده و از ﺣﺎﻻت ﻣطﻠﻊ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.

وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎ ھﻧور ھم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﺳﻔر ھﺎی ﻏﯾر ﺿروری ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺷور ھﺎ ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷور ھﺎی
ﻋﺿو ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ/ﺷﯾﮕن و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،اﺟﺗﻧﺎب ﺷود .ﺑرای ﯾﮏ ﻋده ﮐﺷور ھﺎ و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در ﻟﺳت ﮐﺷور
ھﺎی ﺳوم اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗرار دارﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش )ﺑﮫ ﻟﺳت ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود( ،اﺳﺗﺛﻧﺎأت وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺗﻧﺎب از ﺳﻔر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ و ﮐﺷور ھﺎ ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد .ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎ اﻟﯽ ۱۰
ﻣﺎه اﮔﺳت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ارﻗﺎم و ﻧﻘﺷﮫ رﻧﮕﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﻌد از اﯾن از اﺻطﻼح » ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ« اﺳﺗﻔﺎده ﺻورت
ﻣﯾﮕرد .اﮐﻧون در ﻣورد ﻣﻘررات ورود ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ و ﺳرخ ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن
در آﯾﻧده ﺗﻐﯾر ﮐﻧد.

ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎ )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎروی ،ﺳوﯾدن ،ﻓﻧﻠﻧد ،دﻧﻣﺎرک و اﯾﺳﻠﻧد(
ﮐﺷور ھﺎی ذﯾل در ﻟﺳت ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردﻧد:
ﺑﻠﺟﯾم ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ،اﺳﺗوﻧﯾﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺟزاﯾر ﻓﺎرو ،ﯾوﻧﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﮐرواﺗﯾﺎ ،ﻟﯾﺧﺗن اﺷﺗﺎﯾن ،ﻟﯾﺗواﻧﯾﺎ ،ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ،ﻣﺎﻟﺗﺎ ،ﭘوﻟﻧد،
روﻣﺎﻧﯾﮫ ،ﺳﺎن ﻣﺎرﯾﻧو ،ﺳﻠواﮐﯾﺎ ،ﺳﻠواﻧﯾﺎ ،ﺳوﯾس ،ﺟﻣﮭوری ﭼﮏ ،آﻟﻣﺎن ،ھﻧﮕری ،واﺗﯾﮑﺎن و اطرﯾش.

ﮐﺷور ھﺎی ذﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد:
ﮔرﯾﻧﻠﻧد و اﯾﺳﻠﻧد.

ﮐﺷور ھﺎی ذﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ و ﯾﺎ ﺳرخ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد:
اﯾرﻟﻧد ،ﻗﺑرس ،ﻻﺗوﯾﺎ ،ﻣوﻧﺎﮐو ،ھﺎﻟﻧد و ﭘرﺗﮕﺎل )ﻧﺎرﻧﺟﯽ(
اﻧدورا ،ھﺳﭘﺎﻧﯾﮫ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ )ﺳرخ(
ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣدت ﻗرﻧطﯾن ﺧوﯾش را در ھوﺗل ﺳﭘری ﮐﻧﻧد )از ﺳرخ ﺗﯾره ﺑﮫ
ﺳرخ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد(

ﻣﻧﺎطﻖ در ﮐﺷور ھﺎی ﺷﻣﺎل اروﭘﺎ
ﺳوﯾدن
ﻣﻧﺎطﻖ ذﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺳت ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷوﻧد:
داﻻرﻧﺎ ،ﮔوﺗﻠﻧد ،ﮔﺎوﻟﮫ ﺑورگ ،ھﺎﻻﻧد ،ﯾﻣﺗﻼﻧد ،ﺳﮑوﻧﮫ ،ﺳﺗﮑﮭوﻟم ،ﺳودرﻣن ﻻﻧد ،وﭘﺳﺎﻻ ،وﯾﺳﺗرﺑوﺗن ،واﺳﺗرﻧورﻻﻧد،
واﺳﺗﻣﻧﻼﻧد ،واﺳﺗرا ﯾوﺗﻼﻧد ،اوره ﺑرو ،و اوﺳﺗرﯾوﺗﻼﻧد.

ﻣﻧﺎطﻖ ذﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻧﺎطﻖ ﻧﺎرﻧﺟﯽ و ﺳرخ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد:
ﻣﻧﺎطﻖ ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﺑﻠﯾﮑﯾﻧﮕﮫ ،ﯾوﻧﮑوﭘﻧﮓ و ﮐﺎﻟﻣﺎر
ﻣﻧﺎطﻖ ﺳرخ :ﮐروﻧوﺑرگ ،ﻧورﺑوﺗن و وارﻣﻼﻧد

دﻧﻣﺎرک
ﻣﻧﺎطﻖ ذﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺳت ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷوﻧد:

ﺷﯾﻼﻧد ،ﺳﯾد دﻧﻣﺎرک ،ﻣﯾﺗﯾﻼﻧد و ﻧورﯾﻼﻧد.
ﻣﻧﺎطﻖ ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﻣﻧﺎطﻖ ﭘﺎﯾﺗﺧت )ﺑﺎ ﺷﻣول ﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن(

ﻓﻧﻠﻧد
ﻣﻧﺎطﻖ ذﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺳت ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷوﻧد:
ھﻠﺳﯾﻧﮑﯽ و اوﺳﯾﻣﺎ ،ﭘﯾرﮐﺎﻧﻣﺎ و ﭘﺎﯾﺟت ھﺎﻣﮫ

ﻣﻧﺎطﻖ ذﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﺑز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد:
Central Finland, Central Ostrobothnia, Etelä-Savo, Itä-Savo, Kanta-Häme,
Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Pohja, North Karelia, North Ostrobothnia, PohjoisSavo, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, Vaasa, Varsinais-Suomi og
Åland.
ﮐﺎﯾﻧو ) :(Kaiuuﻧﺎرﻧﺟﯽ

ﻣﺟﻣﻊ ﺟزاﯾر ﻣﻧﺗﺧب در اروﭘﺎ
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺎه ﺟوﻻی ،ﺑﻌﺿﯽ از ﺟزﯾره ھﺎ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﺣﻔوظ ﺑﮫ ﺟزﯾره
ھﺎی ﻣﺗذﮐره ﮐﮫ ھدف ﺳﻔر ﺗﻌداد زﯾﺎد اﺗﺑﺎع ﻧﺎروﯾژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻓراھم ﺷود .در طول ﭘﺎﻧدﻣﯽ اﮐﺛرﯾت اﯾن ﺟزاﯾر وﺿﻌﯾت
ﻋﻔوﻧت ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺷور ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ اﯾﺷﺎن داﺷﺗﻧد.

ﺟزاﯾر ذﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺳت ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷوﻧد:
•

ﺟزاﯾر ﯾوﻧﯽ ،ﯾوﻧﺎن

•

ﮐرﯾﺗﺎ ،ﯾوﻧﺎن

•

ﺟزاﯾر ﺷﻣﺎل آژه ،ﯾوﻧﺎن

•

ﮐوﺷﯾﮑﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ

•

ﻣﺎدﯾرا ،ﭘرﺗﮕﺎل

•

ﺳﺎردﯾﻧﯾﺎ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ

•

ﺳﯾﺳﯾﻠﯽ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ

ﺟزاﯾر ذﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺳت ﺳرخ و ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺟﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
•

آزور ،ﭘرﺗﮕﺎل )ﻧﺎرﻧﺟﯽ(

•

ﺟزاﯾر ﺑﺎﻟﺋﺎرک ،ھﺳﭘﺎﻧﯾﮫ )ﻧﺎرﻧﺟﯽ(

•

ﺟزاﯾز آژه ﺟﻧوﺑﯽ ،ﯾوﻧﺎن )ﻧﺎرﻧﺟﯽ(

•

ﺟزﯾﺎر ﻗﻧﺎری ،ھﺳﭘﺎﻧﯾﮫ )ﺳرخ(

ﮐﺷور ھﺎی ﻣﻧﺗﺧب ﺛﺎﻟث :ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ،اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺷور ھﺎی ﺛﺎﻟث در ﻟﺳت اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر آﻧﮭﺎ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟوده ﺷﯾوع وﯾروس در ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺗذﮐره ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ در
ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﻘررات ﻣﻼﯾﻣﺗر وﺿﻊ ﺷود .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻗرﻧطﯾن ﺷدن در ھوﺗل .ﺑﻌد از
اﯾن ،اﯾن ﮐﺷور ھﺎ» ،ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ ذﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺳت ﺑﻧﻔش ﻣﯽ ﺷوﻧد:
•

آﺳﺗراﻟﯾﺎ

•

زﯾﻠﻧد ﺟدﯾد

•

اﺳراﺋﯾل

•

ﺟﺎﭘﺎن

•

ﻟﺑﻧﺎن

•

ﻣﻘدوﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ

•

ﺻرﺑﺳﺗﺎن

•

ﮐورﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ

•

اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ

•

ﺳﻧﮕﺎﭘور

•

ﺗﺎﯾوان

ھﻣﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﻧﻔش اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات و ﺷراﯾط ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ
اﺷﺧﺎص ﻣذﮐور ﺑﺎﯾد ﺗﺳت ﺷوﻧد ،ھﻧﮕﺎم ورود ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد و ﻗرﻧطﯾن ﺷوﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﻘررات ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش در ﻟﺳت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﻘررات ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ از ﻗﺑل دارای اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺑوده اﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺷﺧﺎص ﺳﺎﮐن در ﻧﺎروی ،ﮐﺗﮕوری ﺟدﯾد »ﮐﺷور
ھﺎی ﺑﻧﻔش« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر آﻧﮭﺎ در  ۱۰روز آﺧر در اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در وﻗت ﺑﺎزﮔﺷت از
ﻗرﻧطﯾن ﺷدن در ھوﺗل ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﭘدر ﮐﻼن و ﻣﺎدر ﮐﻼن و ﻋﺎﺷﻖ/ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﺎروی از ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش
ﺳﻔر ﮐﻧﻧد

ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ،اﻓراد ﮐﺷور ھﺎی ﺛﺎﻟث ﺣﻖ ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﺎروی را ﻧدارﻧد وﻟﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎأت ﻣوﺟود اﺳت .در اﯾن ﻣورد
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺎه ﺟوﻻی اﺳﺗﺛﻧﺎأت ﺑﯾﺷﺗر وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود:
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﮐن ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻣﻘﯾم در ﻧﺎروی ﻗراﺑت ذﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی
دارﻧد:
 .۱ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،اطﻔﺎل اﺻﻠﯽ و اﻧدر ،واﻟدﯾن اﺻﻠﯽ و اﻧدر
 .۲ﭘدر ﮐﻼن و ﻣﺎدر ﮐﻼن اﺻﻠﯽ و اﻧدر ،ﻧواﺳﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و اﻧدر
 .۳ﻋﺎﺷﻖ/ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﺳن  ۱۸ﺳﺎل و ﻓرزﻧدان زﯾر ﺳن آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺷرط اﯾن ﮐﮫ از رواﺑط آﻧﮭﺎ ﺣد اﻗل  ۹ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﻓزﯾﮑﯽ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺎس رﺿﺎﯾت ﻗﺑﻠﯽ ﺣﻖ ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﺎروی را دارﻧد.

اﯾن ﮐﺎر از طرﯾﻖ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن )søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI
ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .اﮐﻧون اﻋﺿﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻧﻧد زن و ﺷوھر و اطﻔﺎل زﯾر ﺳن آﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﺎروی را دارﻧد.
در اﯾن ﻣورد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل ﺑﺧواﻧﯾد:
Lettelser i innreiseregler for familie- og kjærestebesøk

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎزه و ﺟدﯾد ھﻔﺗﮫ وار
اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺷور ھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﺟﻔت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎ
ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ رﻧﮓ ﮐﺷور ھﺎ ﻣﺷﺧص ﮔردد .در ھﻔﺗﮫ ھﺎی طﺎق ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺷور ھﺎ ﻧظر ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﺷﯾوع از رﻧﮓ ﺳﺑز ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳرخ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﺷور ھﺎ ،ﺑﮫ روز ﺟﻣﻌﮫ ﺳﺎﻋت  ۱۲روز در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ
 regjeringen.noﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮔردد .ﺗﻐﯾﯾرات وﺿﻊ ﺷده از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب دوﺷﻧﺑﮫ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .ﺑﻌد از ﺗﻐﯾﯾرات
ﺟدﯾد ،ﻣﻘررات ﮐووﯾد ۱۹-و ﻧﻘﺷﮫ در  FHI.noﺑﮫ روز ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﮫ اﺳﺎس وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺷﯾوع وﯾروس ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻘررات در ﮐﺷور ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد
ھﻧوز ھم ﻣﻘررات ﺷدﯾد ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی و ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎ ﻣوﺟود اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻘررات
ﻣوﺟوده در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺳﻔر ﻣﯾﮑﻧﯾد آﺷﻧﺎ ﺳﺎزﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘررات در ﻣورد ﻗرﻧطﯾن ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی را ﻧﯾز
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

در ﺻورت وﺧﯾم ﺷدن وﺿﻌﯾت ،ﻣﻘررات ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎ در ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺣﮑوﻣت
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ﺧود را در داﺧل ﮐﺷور ﺳﭘری ﻧﻣﺎﯾﯾد زﯾرا ﮐﮫ ﻣﺣﻔوظ و ﺑدون ﺧطر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت اﻧﺗطﺎر طوﻻﻧﯽ ﺑﮑﺷﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس از
ﺧﺎرج و اﻧواع ﺟدﯾد وﯾروس ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ در ﺳرﺣدات ﺗﺳت و ﮐﻧﺗرول اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ
ﺑرای ﻣؤﺛرﯾت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی ﺗﻼش ھﺎی ﻣداوم ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدت اﻧﺗظﺎر در ﺳرﺣدات طوﻻﻧﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﺷراﯾط ورود و ﻗرﻧطﯾن از ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺎه ﺟوﻻی:
• ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز :ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی ،ﺗﺳت و ﯾﺎ ﻗرﻧطﯾن ﻻزم ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓورﻣﮫ ورود را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری
ﻧﻣوده و در ھﻧﮕﺎم ورود ﺧود را در ﺳرﺣد آزﻣﺎﯾش )ﺗﺳت( ﮐﻧﯾد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﺑرای ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ و ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ در آﯾﻧده ﻣﻘررات و ﺷراﯾط ﺟداﮔﺎﻧﮫ وﺿﻊ ﮔردد.
• ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ :ﺗﻌداد ﻣﺣدود اﻓراد اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی را دارﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی را
دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺗﺻدﯾﻖ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ،ﻓورﻣﮫ ورود را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری و در ﺳرﺣدات
آزاﻣﺎﯾش را اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﺑﻌد از ورود ﻗرﻧطﯾن ﺷوﻧد.
• ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﺗﯾره :دارای ﻣﻘررات ورودی ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
ﻣدت از ﻗرﻧطﯾن ورود را در ھوﺗل ﻗرﻧطﯾن ﺳﭘری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻧﻔش :ﭘدر ﮐﻼن و ﻣﺎدرﮐﻼن ،دوﺳت دﺧﺗر/دوﺳت ﭘﺳر از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در
ﻏﯾر آن ﻣﻘررات ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ )ﻗرﻧطﯾن ،آزﻣﺎﯾش و ﻏﯾره(.
• ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن :ﻣﻘررات ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﺗﯾره )ھوﺗل ﻗرﻧطﯾن ،آﻣﺎﯾش و ﻏﯾره(
•
اﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺷﯾن ﺷده اﯾد و ﯾﺎ ھم در ﺷش ﻣﺎه آﺧر از ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹-ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺻؤﻧﯾت
ﺧود را از طرﯾﻖ اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ ﮐﺷور ﻧﺎروی و ﯾﺎ ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر اروﭘﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد؟
در آﻧﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ از ﻓرﻧطﯾن ورود ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺳﻧد ﺗﺳت
ﻣﻧﻔﯽ ﻧدارﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻓورﻣﮫ ورود و آزﻣﺎﯾش )ﺗﺳت( در ﺳرﺣدات ﻧﯾز ﻧدارﯾد ،ﺑدون ﺑﺎ
در ﻧظرداﺷت اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﮐدام ﮐﺷور ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در »? «Hva gjelder for degدر ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ  helsenorge.noﺑﺧواﻧﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت در
اﺳﺗﺛﻧﺎأت را ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل اﺷﺧﺎص زﯾر ﺳن از ﻗرﻧطﯾن ﺷدن در ھوﺗل ﻣﻌﺎف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺷور ھﺎ
ارﻗﺎم در ﻣورد ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر اﺷﺧﺎص ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ،آزﻣﺎﯾش )ﺗﺳت( و ﻧﻔوس ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣرﮐز
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﺗرول و وﻗﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ) ((ECDCﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اداره ﻣذﮐور ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﺳﺎس اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ارﻗﺎم اراﺋﮫ ﺷده در  ۱۴روز آﺧر در ھر  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔر و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﯾﺻدی ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت اﺳت.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن» ،ﮐﻣﺗر از  ۵۰ﻣورد « ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ » ۵۰ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﺷده در ھر  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔر در  ۱۴روز آﺧر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد«

•
•
•
•

ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز :ﮐﻣﺗر از  ۵۰ﻣورد و ﮐﻣﺗر از  ۴در ﺻد ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت ،ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از  ۷۵ﻣورد و ﮐﻣﺗر از ۱
در ﺻد ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت
ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﮐﻣﺗر از  ۵۰ﻣورد و  ۴در ﺻد و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت ،ﯾﺎ از  ۵۰اﻟﯽ  ۷۵ﻣورد و
ﺑﯾﺗﺷر از  ۱در ﺻد ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت و ﯾﺎ ھم از  ۷۵اﻟﯽ  ۲۰۰ﻣورد و ﮐﻣﺗر از  ۴در ﺻد ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت.
ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ :از  ۷۵اﻟﯽ  ۲۰۰ﻣورد و  ۴در ﺻد و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت ،ﯾﺎ از  ۲۰۰اﻟﯽ  ۵۰۰ﻣورد
ﺗﺎﺋﯾد ﺷده.
ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﺗﯾره :اﮔر ﻣوارد ﺗﺎﺋﯾد ﺷده وﯾروس  ۵۰۰و ﯾﺎ ﺑﺷﺗر از آن ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھم ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ارﻗﺎم
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد.

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﻻﯾل ﺧﺎص وﻗﺎﯾوی ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺷﯾوع اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف وﯾروس ،در آﻧﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺑﺎ
در ﻧظرداﺷت ﻓﯾﺻدی ﺗﺳت ھﺎی ﻣﺛﺑت ،ﮐﺷورھﺎی ﻣذﮐور در ﮐﺗﮕوری ﮐﺷور ھﺎی ﺳرخ ﺷﺎﻣل ﺷوﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺷور ھﺎی دارای ﺷراﯾط ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺑز ،ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ در
ﻟﺳت ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎرﻧﺟﯽ و ﯾﺎ ﺳرخ ﺷﺎﻣل ﺷوﻧد.

