
  

وي    ج  قواعد أكثر رصامة عند الوصول إىل الثر

  
  19.02.2021التاري    خ:  | بيان صحفر

   26/21 الرقم:  |

وس كورونا تعلن ا ا  ترید  . لحكومة إجراءات جديدة للحد من انتشار فثر
ً
مزيد فرض الحكومة أيض

  الوقت نفسه، تعمل  .من الرقابة وقواعد أكثر رصامة عند استخدام فنادق الحجر الصح  
ر
ف

إعفاءات من قيود حصول عىل لل تقدیم طلباتقائم عىل  النطاق ضيق نظامالحكومة عىل إنشاء 

 20عىل الكوادر الفنية، وسيبدأ العمل به اعتباًرا من هذا النظام ينطبق  ل إىل البالد. الدخو 

ايرشباط/   .فثر

  أوروبا إىلت  -
ر
وي    ج وليس أقلها ف   الثر

ر
الحد من عدد األشخاص الذين ما زلنا بحاجة إىل  أننا لألسف شثر حالة العدوى ف

ويجية، كما تقول  ع. يسافرون إىل هنا بقدر ما نستطي كات الثر   الشر
ر
  الوقت نفسه، يجب أن نضمن استمرار النشاط ف

ر
ف

غ )ح ر رئيسة الوزراء إيرنا سولثر  .(زب المحافظیر

 

  النطاق ضيقنظام 

  وقت سابق من 
ر
اير، أعلنت الحكومة عن إنشاء شباط/ ف ألفراد  تقدیم الطلباتللغاية قائم عىل  النطاق ضيق نظامفثر

 .جاهز اآلن النظامهذا  . من أجل مواصلة العمليات قطاع األعمال ميعتمد عليه

-    
ر
   ةالتقني للکوادر  المقام األول، نفتح أبوابنا ف

ر
ورية للغاية للحفاظ عىل النشاط ف أماكن العمل الذين يؤدون مهام رصر

ويجية ر آخرينل بمرور الوقت السماحسننظر اآلن فيما إذا كان بإمكاننا  . الثر سنعود إىل التفاصيل  بدخول البالد.  موظفیر

 األعمال، كما تقول وزيرة التجارة والصناعة قطاعحول هذا األمر بعد إجراء تقييم شامل لحالة العدوى واحتياجات 

ر نیبو  (. )ال  Iselin Nybø ایسلیر اىل   حزب اللیثر

ةاالنفتاح عىل إن  .حاجة مجتمع األعمال لألشخاص للقيام بمهام العمل العادية هذا النظاملن يحل  یشکل  فئات کثثر

  ا كبثر   خطرا 
ً
وريون للغاية لتجميع  الحاىل   النظام شملي ا. جد العمال األجانب الذين يتمتعون بالكفاءة الفنية والذين هم رصر

يجب أن يكون للموظف  ة. أو تفكيك أو فحص أو إصالح أو صيانة أو اإلبالغ عن استخدام اآلالت أو المعدات التقني

كة ال   عالقة عمل أو عالقة تعاقدية مع الشر
ورًيا ومن المتطلبات األساس . الطلب تقدمت  ا أن يكون العمل رصر

ً
ية أيض

  العمل
ر
 .للغاية للحفاظ عىل النشاط ف

ويجية ستدیر  كات التقدم النظامالمديرية البحرية الثر عتباًرا من يوم السبت ا  Altinnمن خالل بالطلبات ، ويمكن للشر

اير / طشبا 20  .10.00الساعة فثر

 

 يجب الموافقة عىل مكان الحجر الصحي مقدًما

ام بقواعد الحجر الصح  الصارمة يجب عىل ر وي    ج االلث  ر الذين ُيسمح لهم بدخول الثر  .الموظفیر

هيئة تفتيش من اإلقامة  موافقة عىل مکان يجب عىل أرباب العمل الذين يوفرون اإلقامة للعمال األجانب الحصول عىل

ا
ً
ويجية مسبق  .العمل الثر

ويجية الكثثر من و   -
االنتهاكات لقواعد مكافحة العدوى عند فحص أماكن إقامة العمال جدت هيئة تفتيش العمل الثر

ا حت  يصبح من السهل السيطرة عىل مكافحة  . األجانب
ً
ح الحكومة الموافقة عىل أماكن اإلقامة مسبق لذلك، تقث 



)حزب   Torbjørn Røe Isaksenتوربیورن روي ایساکسن  العدوى، كما يقول وزير العمل والشؤون االجتماعية

(. ا ر  لمحافظیر

 

ط أن  وي    ج ، هناك شر   الحجر الصح  عند القدوم من بلد به  تکونعند دخول الثر
ر
كقاعدة عامة،  . مرتفعة نسبة عدویف

  فندق الحجر الصح   تنفیذ يجب 
ر
وي    ج ألداء عمل أو مهام، والذين  . الحجر الصح  ف األشخاص الذين يأتون إىل الثر

  فنادق الحجر الصح  يمكنهم توثيق أن صاحب العمل يوفر مكان إ
ر
ر بالبقاء ف ا، ليسوا ملزمیر

ً
 .قامة معتمد مسبق

 

ويجية للموافقة عىل مكان اإلقامة، يجب عىل صاحب العمل أن يوثق أنه    الطلب المقدم إىل هيئة تفتيش العمل الثر
ر
ف

  مکان اإلقامةمن الممكن العيش 
ر
يجب أن يكون للموظف حمام خاص به ومطبخ خاص به أو  . دون االتصال باآلخرين ف

نت ،طعامأن یؤمن لە ال  .وغرفة خاصة بها تليفزيون وانث 

ويجية، يجب عىل صاحب العمل دفع رسوم باإلضافة إىل  . من أجل معالجة الطلب من قبل هيئة تفتيش العمل الثر

ح وزير العمل والشؤون االجتماعية  انية لألموال المزيد من اتخصیص ذلك، سيقث  ر   المثر
ر
ويجية ف هيئة تفتيش العمل الثر

 .الوطنية المنقحة

 

ر  النظامسيتم تفعيل  اير  22يوم االثنیر  . فثر

وي    ج، نعتمد عىل اتخاذ تدابثر صارمة للحد من العدوى ل  -
  الثر

ر
 ی. من البلدان األخر المستوردة لسيطرة عىل العدوى ف

  ذل
ر
 Kjell Ingolf إنغولف روبستاد  ة شلوالعائل شؤون الطفلول وزير ، كما يقكستسهم هذه الموافقة المسبقة ف

Ropstad  .)  )الحزب المسیح  الدیمقراط 

 

وط اإلقامة عند عقوبات فرض   خرق شر

ات إمكانية معاقبة أصحاب العمل إذا لم  .19-کوفید عىل لوائحأجریت اعتمدت الحكومة اليوم تعديالت  تضمن التغيثر

ر يمتثلوا لمتطلبات مكان   .إقامة الموظفیر

كات العبون جادون يريدون اتباع القواعد ا  - ا لكن من المهم أن يكون  . لغالبية العظىم من الشر  هناك تهدید مستث 

ر الذين يحاولون التحايل عىل اللوائل ا بعض األمثلة  ح. لمارقیر
ً
التعليم ة قول وزير ت، كما عىل ذلكلسوء الحظ، رأينا أيض

اىل  ل)ا Guri Melby جوري ميلتر    .(حزب اللیثر

 

ي أكثر رصامة قواعد 
 
 فنادق الحجر الصحي ف

 .قواعد أكثر رصامة والمزيد من التحكم عند استخدام فنادق الحجر الصح  فرض تواصل الحكومة العمل من أجل 

ام اإلخطار ونظام  فرضست ر يجب عىل  . دق الحجر الصح  اسجيل ألولئك الذين يأتون إىل فنتالحكومة بشعة الث 

البلديات التحقق يومًيا من أن أولئك الذين يأتون إىل فندق الحجر الصح  يقيمون بالفعل هناك وأن قواعد مكافحة 

 . العدوى يتم اتباعها 

   األمر األساس   . نعود قريًبا بتفاصيل كيفية القيام بذلكس  -
ر
هو أننا نحصل عىل ممارسة أكثر رصامة وتحكًما أفضل ف

  
ر
، كما تقول وزيرة العدل وإدارة الطوارئ مونيكا ميالند األشخاص الذين يقيمون ف  Monica فنادق الحجر الصح 

Mæland ر )ح  .(زب المحافظیر

  تدابثر أخرى لضمان تنفيذ الحجر الصح  بطريقة مرضية
ر
ا ف

ً
 .ستنظر الحكومة أيض



ي فنادق الحجر الصحي 
 
 مزيد من األشخاص ف

وي    ج، حت  اآلن، كان الحال أن األشخاص الذين يأتون إىل   الثر
ر
 البالد ألغراض أخرى غثر العمل، والذين لم يتم تسجيلهم ف

  مكان آخر مناسب لإلقامة غثر فندق الحجر الصح   تنفیذ يمكنهم 
ر
اآلن ستكون هناك فرصة أقل  . الحجر الصح  ف

  فنادق الحجر الصح   تقیمالقاعدة الرئيسية اآلن ه  أن هذه المجموعة يجب أن . لذلك
ر
 .ف

 

  فنادق الحجر الصح  سيكون من 
ر
ط اإلقامة ف ألولئك الذين يأتون إىل  فقط الممكن اآلن الحصول عىل إعفاء من شر

ر  . البالد ألسباب خاصة، مثل قضاء بعض الوقت مع أطفالهم أو حضور جنازة ويجيیر هذا ينطبق عىل كل من الثر

  هذه الحالةيجب عليهم  . واألجانب
ر
ة الحجر الصح  تقديم تأكيد بأن لديهم مكان إقامة  ف  .مناسب آخر خالل فث 

ر هنا يمكنهم فقط األ   - وي    ج دون أن يكونوا مسجلیر   الثر
ر
  مكان إقامتهم  تنفیذ شخاص الذين يعيشون ف

ر
الحجر الصح  ف

  أنه يجب أن يكون من الممكن تجنب االتصال الوثيق  . يلتر  متطلبات مكان اإلقامة المناسب الذيالدائم 
أن هذا يعتر

  الحجر الصح  يجب أن يكون لديه غرفة و حمام خاص الشخصوأن مع اآلخرين، 
ر
ر الذي ف أو  به، و مطبخ خاص به یر

ل مستأجًرا ، فيجب أن و  . خدمة طعام ر مکن لمدة ستة أشهر عىل األقل حت  يساریا عقد اإليجار  یکونإذا كان المثر

ا  اعتباره
ً
ا دائًما" وفق

ً
 .تقول میالند، كما القانون حکمل"سكن

 

الذين يأتون إىل  األشة المعیشیة و نفس ل الذین ینتمون ألشخاص لعىل أنه يمكن  القانون حکمشدد یباإلضافة إىل ذلك، 

وي    ج مًعا    أن یکونوا الثر
ر
  ف

ر
 ص. نفس المكان دون الحاجة إىل غرفة خاصة وحمام خاص ومطبخ خاالحجر الصح  ف

ر بوضوحوب  هذه الطريقة، ي ر وأطفالهم تبیر  .أن الحكم ينطبق فقط عىل األزواج والمتعايشیر

 

  مكان مناسب لتنفيذ الحجر الصح  ولتعزيز الرقابة إننا ن  -
ر
وي    ج ف ات لضمان بقاء المسافرين إىل الثر جري هذه التغيثر

، كما   تقول میالند. عىل االمتثال لقواعد الحجر الصح 

 

وس  اجراءات جديدة لمنع انتشار الفثر

 :ة لديها عدة توصيات جديدةالحكوم

  الحجر الصح  عىل الدخول إىل الحجر  
ر
يتم تشجيع أفراد األشة الذين يعيشون مع شخص موجود ف

يإذا   كن لديهم غرف نوم وحمامات منفصلة، أو تالصح  إذا لم  ن كان من الصعب الحفاظ عىل مسافة مث 

 من بعضهم البعض. 

  الحجر الصح  يتم تشجيع األشخاص الذين يعيشون مع  
ر
إخضاع عىل  بعد دخول البالد  أشخاص ف

  اليوم السابع بعد أنفسهم لإلختبار 
ر
  الحجر الصح  ، حت  لو لم هؤالء إىل البالد دخول تاری    خ ف

ر
 یکونوا ف

 .بأنفسهم

    ظروفها السکنیة ال تسمح الحجر الصح  لألش لتنفیذ يتم تشجيع البلديات عىل تقديم مكان  
الت 

ر أفراد األشةافة كافيمسعىل الحفاظ ب  .ة بیر

 

 

 



ا واجبات جديدة فرضست
ً
 :الحكومة أيض

  اليوم السابع کورونا إجراء اختبار   إلزامیة إدخاليتم  
ر
   إىل البالد  جميع المسافرينعىل ف

ر
الذين ال يقيمون ف

 .فنادق الحجر الصح  

  ام  یتم ر   حدود اإدخال الث 
ر
تسهيل االختبار الطوع  ب، اتختبار االستیعابیة إلجراء اال قدرة توفر اللبلديات، ف

  فنادق الحجر الصح  
ر
ر ف   اليوم السابع لألشخاص المقيمیر

ر
 .ف

 

 :تقوم الحكومة بتشديد قواعد مكافحة العدوى عىل النحو التاىل  

 ط الحصول عىل شهادة  لغر ت ساعة من الوصول إىل  24ختبار سلتر  تم إجراؤه قبل ااالستثناءات من شر

وي    ج بالنسبة لزوج   سلك الخارجیة. أو طفل مسؤول  )ة(أو متعايش )ة(الثر
ر
 مبتعث ف

  ط الحصول عىل شهادة اختبار سلتر   تلغر ساعة من الوصول إىل  24قبل تم إجراؤه اإلعفاءات من شر

  لوائح الهجرة
ر
ر كما هو مذكور ف وي    ج لألفراد العسكريیر الفقرة الثانية أو الثالثة إذا وصلوا  7-1 ، المادة الثر

وي    ج  .عن طريق النقل غثر التجاري إىل الثر

 القطارات من ستثناءات ال يتم االحتفاظ با  
ان وموظفر   الطثر

ر عىلالحجر الصح  لدخول موظفر  العاملیر

ها بحيث يتم استبدال  ان إجراء قطارات الشحن، ولكن يتم تغيثر   الطثر
  غضون لإلختبار موظفر

ر
 24ف

  القطار   .االختبار عىل الحدود عند الوصول بإجراءساعة 
 .ال يتغثر نظام االختبار لموظفر

   ر ر إىل البالد تم تغيثر االستثناء الذي يوفر قواعد خاصة بشأن الحجر الصح  لألفراد العسكريیر القادمیر

 .أشخاص 10 لیکونالحد األعىل المطلق ألفواج الحجر الصح   تحدید بحيث يتم 

  ر یتم إدخال فیر ر المحث    تتطلب من السائقیر
ط إجراء اختبار سلتر  عىل  المتطلبات الت 

ر من شر المعفيیر

  يكونون فيها  الکمامةارتداء  ،الحدود ومتطلبات الحجر الصح  أثناء ساعات العمل
  جميع المواقف الت 

ر
ف

  يوجد بها أشخاص آخرون
  األماكن الت 

ر
ر  .خارج السيارة ف   لم يتم ذكر دخولها حثر

ات الت  جميع التغيثر

اير 23لثالثاء ، اللیلة السابقة لمن منتصف الليلبدءا التنفيذ عىل وجه التحديد، تشي   .فثر

  
  

 


