
کشور   -کشورھا ارزیابی ه در موردتغییرات عمد 
 ھای بیشتر شامل لست کشور ھای سبز می شوند 

 

ناروی بھ سطح اتحادیھ    در محدودیت ھای سفر و مقررات قرنطینماه جوالی،  ۵از تاریخ 
اروپا خواھد بود. بھ اساس ارزیابی ھای ھفتھ وار انستیتوت صحت عامھ، حکومت تغییرات  

لست کشور   در تغییرات جدید، کشور ھای بیشتر شامل  این بھ اساس  را وضع می کند.متعدد 
ور  ھای سبز می شوند. برای اولین بار انستیتوت صحت عامھ برخی از جزایر اروپایی و کش

عملی  ماه جوالی  ۵ھای ثالث را نیر ارزیابی نموده است. تغییرات جدید از نیمھ شب دوشنبھ، 
.می گردد  

کشور ھای  لست  در پا شامل گوید: اگر چھ قمست ھای زیاد ارووزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی، بنت ھویھ می 

. ما ھنور ھم مقررات سفر کرده می توانند ، بھ نارویبدون این کھ قرنطین شوند ،افراد ببیشتر االح و است گردیدهسبز 

برای اشخاصی کھ از کشور ھای سبز بھ ناروی سفر می کنند ادامھ   را تست در سرحدات و ثبت نام چونوضع شده 

و از حاالت مطلع   نمودهمحافظت   و انواع جدید ویروس  ما را از عفونت وارد شده از خارج تذکرهمی دھیم. مقررات م

.  می سازد  

 

بھ استثنای کشور ھای  ،ھنور ھم توصیھ می کند کھ از سفر ھای غیر ضروری بھ ھمھ کشور ھاتا وزارت خارجھ 

برای یک عده کشور ھا و مناطقی کھ در لست کشور  .شود اجتناب، گن و بریتانیاعضو ھمکاری اقتصادی اروپا/شی

ھای سوم اتحادیھ اروپا قرار دارند، یعنی کشور ھای بنفش (بھ لست ذیل مراجعھ شود)، استثناأت وضع می شود.  

  ۱۰الی سایر کشور ھا اجتناب از سفر بھ این مناطق و کشور ھا لغو می گردد. توصیھ ھای مسافرت بھ  ھای توصیھ

اگست قابل اعتبار است. ماه   
 

استفاده صورت   »کشور ھای نارنجی  پا بعد از این از اصطالح «و نقشھ رنگھ اتحادیھ ارو در نتیجھ استفاده ارقام
موجود نیست، اما ممکن است این  ھیچ تفاوت ورود بین کشور ھای نارنجی و سرخمقررات اکنون در مورد میگرد. 

 در آینده تغیر کند. 
 
 
 
 
 
 



) ناروی، سویدن، فنلند، دنمارک و ایسلندکشور ھای اروپا (بھ استثنای کشور ھای   

:شامل می گردندکشور ھای ذیل در لست کشور ھای سبز   

، مالتا، پولند،  گفارو، یونان، ایتالیا، کرواتیا، لیختن اشتاین، لیتوانیا، لوکزامبور رجزای، بلغاریا، استونیا، فرانسھ،  جیمبل
، واتیکان و اطریش.گریرومانیھ، سان مارینو، سلواکیا، سلوانیا، سویس، جمھوری چک، آلمان، ھن  

 

د:کشور ھای ذیل بھ حیث کشور ھای سبز باقی می مانن  

 گرینلند و ایسلند. 
 

د: باقی می مانن نارنجی و یا سرخ ذیل بھ حیث کشور ھایکشور ھای   

گال (نارنجی) ، قبرس، التویا، موناکو، ھالند و پرتایرلند  
، ھسپانیھ و بریتانیا (سرخ)اندورا  

پری کنند (از سرخ تیره بھ را در ھوتل س خویش از مدت قرنطین یگر نیاز ندارند کھ یک قسمتمسافرین بریتانیا دی
کند) سرخ تغییر می   

 

 مناطق در کشور ھای شمال اروپا

 سویدن 

 مناطق ذیل شامل لست مناطق سبز می شوند:

، ھاالند، یمتالند، سکونھ، ستکھولم، سودرمن الند، وپساال، ویستربوتن، واسترنورالند، گاولھ بورگ، گوتلندداالرنا، 
، اوره برو، و اوستریوتالند. یوتالندواستمنالند، واسترا   

 

 مناطق ذیل بھ حیث مناطق نارنجی و سرخ باقی میمانند: 
گ و کالمار، یونکوپنگھمناطق نارنجی: بلیکین  

و وارمالند ، نوربوتنمناطق سرخ: کرونوبرگ  
 

 دنمارک 

 مناطق ذیل شامل لست مناطق سبز می شوند:



 شیالند، سید دنمارک، میتیالند و نوریالند. 

  گن)مناطق نارنجی: مناطق پایتخت (با شمول کوپنھا 

 

 فنلند 

 مناطق ذیل شامل لست مناطق سبز می شوند:

، پیرکانما و پایجت ھامھھلسینکی و اوسیما  

 

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

 ): نارنجی Kaiuuکاینو ( 

 مجمع جزایر منتخب در اروپا

گانھ ارزیابی می گردد تا امکانات مسافرت محفوظ بھ جزیره  بھ طور جداجزیره ھا ماه جوالی، بعضی از  ۵از تاریخ 

شود. در طول پاندمی اکثریت این جزایر وضعیت  فراھمیژی می باشد کھ ھدف سفر تعداد زیاد اتباع نارو تذکرهھای م

با کشور ھای مربوطھ ایشان داشتند.   عفونت متفاوت  

 جزایر ذیل شامل لست سبز می شوند:
 ونان یجزایر یونی،  •
 کریتا، یونان •
 جزایر شمال آژه، یونان •
 کوشیکا، فرانسھ •
 گال مادیرا، پرت •
 ، ایتالیا ساردینیا •
 سیسیلی، ایتالیا  •

 
شامل لست سرخ و یا نارنجی می شوند:جزایر ذیل   

 گال (نارنجی) آزور، پرت •



 لئارک، ھسپانیھ (نارنجی)جزایر با •
 جزایز آژه جنوبی، یونان (نارنجی) •
 جزیار قناری، ھسپانیھ (سرخ)  •

 

ثالث: کشور ھای بنفش  منتخب کشور ھای  

شامل می  برای اولین بار، انستیتوت صحت عامھ  کشور ھایی کھ بھ حیث کشور ھای ثالث در لست اتحادیھ اروپا 

در   گردد تارا ارزیابی کرده است. بھ نظر آنھا وضعیت موجوده شیوع ویروس در کشور ھای متذکره باعث می  باشند

معافیت از قرنطین شدن در ھوتل. بعد از   ور مثالبھ ط. وضع شودمقررات مالیمتر  آنھابرای  ھنگام سفر بھ ناروی

   این، این کشور ھا، «کشور ھای بنفش» محسوب می شوند.

و مناطق ذیل شامل لست بنفش می شوند: ھاکشور  
 آسترالیا •
 زیلند جدید •
 اسرائیل •
 جاپان •
 لبنان •
 مقدونیھ شمالی  •
 صربستان •
 کوریای جنوبی •
 ایاالت متحده امریکا  •
 پورگاسن •
 تایوان •
یعنی  ؛شرایط کشور ھای سرخ می باشند مقررات و اشخاصی کھ در یک کشور بنفش اقامت داشتھ باشند تابعھمھ 

و قرنطین شوند. ممکن است این مقررات تغییر کند. بھ  کنند گام ورود ثبت نامھنشوند،  اشخاص مذکور باید  تست
تنظیم می شوند.  ۱۹-گانھ مقررات کوویدھمین دلیل، کشور ھای بنفش در لست جدا  

 

«کشور گوری جدید مانند اشخاص ساکن در ناروی، کت  ،بوده اندناروی اجازه ورود بھ  دارای   برای افرادی کھ از قبل
گشت از ، در وقت بازباشندروز آخر در این مناطق اقامت داشتھ  ۱۰اگر آنھا در  ھای بنفش» بھ معنی این است کھ 

 قرنطین شدن در ھوتل معاف می شوند.

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



در این مورد  أت موجود است. مینھ استثنازبھ طور معمول، افراد کشور ھای ثالث حق سفر بھ ناروی را ندارند ولی در 
: شودوضع می استثناأت بیشتر  ماه جوالی ۵از تاریخ   

اجازه ورود بھ ناروی  ،ذیل داشتھ باشند قرابتناروی در اتباع خارجی ساکن کشور ھای بنفش کھ با اشخاص مقیم 
 دارند: 

، اطفال اصلی و اندر، والدین اصلی و اندر گساالن. بزر۱  

. پدر کالن و مادر کالن اصلی و اندر، نواسھ ھای اصلی و اندر۲  

گذشتھ  ماه  ۹نھا حد اقل  آسال و فرزندان زیر سن آنھا، بھ شرط این کھ از روابط  ۱۸عاشق/معشوقھ باالتر از سن . ۳
، بھ اساس رضایت قبلی حق سفر بھ ناروی را دارند.  با ھم مالقات فزیکی نموده باشندباشد و آنھا   

 
  søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI)این کار از طریق ارائھ درخواست بھ ریاست امور مھاجرین 

  فر بھ ناروی را دارند.سحق آنھا و شوھر و اطفال زیر سن  خانواده مانند زن اکنون اعضای نزدیک  گیرد.صورت می
 در این مورد معلومات بیشتر را در لینک ذیل بخوانید:

 
Lettelser i innreiseregler for familie- og kjærestebesøk 

 

ھفتھ وار معلومات تازه و جدید    

یابی تمام کشور ھا  ز ار انستیتوت صحت عامھ ھر ھفتھ کشور ھا و مناطق را ارزیابی می کند. در ھفتھ ھای جفت
نظر بھ   کشور ھا میگیرد کھ آیاصورت  گیرد تا رنگ کشور ھا مشخص گردد. در ھفتھ ھای طاق ارزیابیصورت می

   .و یا خیر شوندتبدیل رنگ سرخ گ سبز بھ از رن وضعیت شیوع

روز در صفحھ انترنتی  ۱۲ساعت   بھ روز جمعھ ،ارزیابی ھای جدید کشور ھامعلومات در مورد 
regjeringen.no  گردد. تغییرات وضع شده از نیمھ شب دوشنبھ قابل اعتبار است.  بعد از تغییرات  منتشر می

 بھ روز می شود. FHI.noو نقشھ در   ۱۹-، مقررات کوویدجدید
 

اساس وضعیت نامعلوم شیوع ویروس، توصیھ ھا و مقررات در کشور ھای  بھ 
 مختلف بھ سرعت تغییر می کند

قبل از سفر خود را با مقررات  باید ھنوز ھم مقررات شدید ورود بھ ناروی و سایر کشور ھا موجود است. بنا بر این،
در مورد قرنطین ورود بھ ناروی را نیز  کشوری کھ بھ آن سفر میکنید آشنا سازید و ھمچنان مقررات  درموجوده 

 مطالعھ کنید. 

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiseregler-for-familie-og-kjarestebesok/id2865464/


حکومت  در صورت وخیم شدن وضعیت، مقررات ورود بھ کشور ھا در مدت کوتاه تغییر می کند. بھ ھمین دلیل، 
. اشخاصی کھ  می باشد کھ محفوظ و بدون خطر زیرا  نماییدتوصیھ می کند کھ تعطیالت خود را در داخل کشور سپری 

گشت انتطار طوالنی بکشند. ما باید خود را در مقابل انتقال ویروس از کنند، ممکن است در زمان بازمسافرت می 
کھ  . با وجود این ادامھ خواھد داشتکنترول  تست و یعنی در سرحدات؛ کنیم محافظتخارج و انواع جدید ویروس 

طوالنی  در سرحدات مدت انتظار  است، اما ممکن گیردصورت می  تالش ھای مداوم برای مؤثریت کنترول سرحدی
 باشد.

 
ماه جوالی: ۵شرایط ورود و قرنطین از تاریخ   

کشور ھای سبز: قبل از ورود بھ ناروی، تست و یا قرنطین الزم نیست. شما باید فورمھ ورود را خانھ پری   •
سبز زنده گی می گام ورود خود را در سرحد آزمایش (تست) کنید. کسانی کھ در کشور ھای نموده و در ھن

 کنند از ممنوعیت ورود بھ ناروی معاف می باشند.
می سرخ قوانین و مقررات یکسان  کشور ھای ھای نارنجی ومسافرین کشور کشور ھای نارنجی: برای  •

 وضع گردد. مقررات و شرایط جداگانھ  در آینده . ممکن است برای کشور ھای نارنجیدنباش
افراد اجازه ورود بھ ناروی را دارند. کسانی کھ حق ورود بھ ناروی را  تعداد محدود کشور ھای سرخ:  •

در سرحدات   و  را ارائھ کنند، فورمھ ورود را خانھ پری تصدیق تست منفی بھ ناروی باید قبل از ورود ،دارند
 آزامایش را انجام دھند و بعد از ورود قرنطین شوند.

 باید یک می باشند اما عالوه بر این با کشور ھای سرخمقررات ورودی یکسان دارای کشور ھای سرخ تیره:  •
 قرنطین ورود را در ھوتل قرنطین سپری نمایند. مدت از

از ممنوعیت ورود معاف می باشند. در   دوست پسر: پدر کالن و مادرکالن، دوست دختر/بنفشکشور ھای  •
 ، آزمایش و غیره).غیر آن مقررات مشابھ با کشور ھای سرخ (قرنطین

 سایر کشور ھای جھان: مقررات مشابھ با کشور ھای سرخ تیره (ھوتل قرنطین، آمایش و غیره) •
•  

مصؤنیت  و می توانید  ایدشفایافتھ  ۱۹-ایا کامالً واکشین شده اید و یا ھم در شش ماه آخر از بیماری کووید
؟ کنیدثابت پایی گر ارورا از طریق ارائھ کارت با اعتبار واکسین کرونا کشور ناروی و یا کشور ھای دی خود

معاف می باشید و نیاز بھ ارائھ سند تست  در آنصورت می توانید بھ ناروی سفر کنید، شما از فرنطین ورود
 با ندارید، بدون نیز ی فورمھ ورود و آزمایش (تست) در سرحداتمنفی ندارید. ھمچنین شما نیاز بھ خانھ پر

 در نظرداشت این کھ شما از کدام کشور بھ ناروی سفر می کنید.
 
 

معلومات در بخوانید.  helsenorge.noدر صفحھ انترنتی  «?Hva gjelder for deg»معلومات بیشتر را در 
ھوتل معاف می   رزیر سن از قرنطین شدن داشخاص  بھ طور مثال، مطالعھ کرده می توانید در اینجا أت را نیزاستثنا
 باشند.

 
 

 معیار ھای ارزیابی کشور ھا 
مرکز  ازارقام در مورد ثبت و راجستر اشخاص مبتال بھ ویروس، آزمایش (تست) و نفوس کشور ھای اروپایی 

عامھ گرفتھ می شود. اداره مذکور منبع اصلی محاسبات انستیتوت صحت ) )ECDC( بیماری وقایھ  اروپایی کنترول و
 نیز می باشد. 

 
نفر و ھمچنین فیصدی تست ھای مثبت است.  ۱۰۰۰۰۰ھر  روز آخر در ۱۴ در ارائھ شده  ارقام این معیار ھا اساس

 وز آخر می باشد» ر  ۱۴نفر در  ۱۰۰۰۰۰مورد تائید شده در ھر   ۵۰مورد » بھ معنی « ۵۰بنا بر این، «کمتر از 
 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.ecdc.europa.eu/


  ۱مورد و کمتر از  ۷۵در صد تست ھای مثبت، یا کمتر از  ۴مورد و کمتر از  ۵۰کشور ھای سبز: کمتر از  •
 در صد تست ھای مثبت

مورد و   ۷۵الی    ۵۰یا از  ،در صد و یا بیشتر تست ھای مثبت ۴مورد و  ۵۰کشور ھای نارنجی: کمتر از  •
 در صد تست ھای مثبت.  ۴مورد و کمتر از  ۲۰۰الی  ۷۵در صد تست ھای مثبت و یا ھم از  ۱بیتشر از 

مورد   ۵۰۰الی  ۲۰۰شتر تست ھای مثبت، یا از یدر صد و یا ب ۴مورد و  ۲۰۰الی  ۷۵کشور ھای سرخ: از  •
 تائید شده. 

و یا بشتر از آن باشد و یا ھم برای ارزیابی ارقام   ۵۰۰روس ئید شده ویاگر موارد تاکشور ھای سرخ تیره:  •
 قابل اعتبار موجود نباشد.

 
 با شیوع انواع مختلف ویروس، در آنصورت باید بدون بھ طور مثال ،باشد موجوددر صورتیکھ دالیل خاص وقایوی 

  .شامل شوندگوری کشور ھای سرخ کت  در مذکور ھایدر نظرداشت فیصدی تست ھای مثبت، کشور
با در نظر داشت شرایط عینی در  و بھ اساس ارزیابی کلی ،ممکن است کشور ھای دارای شرایط کشور ھای سبز

.شامل شوندسرخ  نارنجی و یا لست کشور ھای  
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