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قضاء فترة الحجر الصحي في المنزل بمزيد من الفئات ل يُسمح  

  

هي التي  معدالت العدوي في البلد الذي تواجدت فيه أنمايو / أيار تعديل نظام فنادق الحجر الصحي بحيث  27بتاريخ  تم

ما إذا كان سيتعين عليك اإلقامة بفندق الحجر الصحي أم ال.  تحدد  

 

وتضيف إليها المزيد  19-لقد تغير وضع العدوى في أوروبا وتقوم الوزارة حاليًا بتحديث الملحقات الخاصة بالئحة كوفيد

ثة من عصر اليوم. من الدول. تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ اعتباًرا من الساعة الثال  

 

ب المحافظين( "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى اآلن انخفاض زوزيرة العدل والسالمة العامة، مونيكا ميالند )ح قالت

الحجر الصحي عند دخول البالد في  ةمن الناس يستطيعون قضاء فتر امعدالت العدوي في أوروبا وهو ما يعني أن مزيد

وينطبق هذا . خاصومطبخ  مستقلتوفر حمام عند اآلخرين ومخالطة  بمنازلهم أو في مكان آخر مناسب يمكن فيها تجن

 التعديل على سبيل المثال على القادمين من ألمانيا وإيطاليا". 

 

القادمون من أيسلندا معفون من الحجر الصحي، بينما يتم إعفاء القادمين من مالطا اعتباًرا من منتصف ليلة االثنين الموافق 

أن المسافرين من مالطا إلى النرويج مباشرة يتعين عليهم الدخول في حجر صحي منزلي  يونيو / حزيران، وهو ما يعني 7

الحجر الصحي الخاص بدخول البالد. أما  ثم يمكنهم إنهاءومن ، يونيو / حزيران 7حتى منتصف ليلة االثنين الموافق 

زيت، فيتعين عليهم الدخول في حجر صحي المسافرون من مالطا والذين يتوقفون في ألمانيا على سبيل المثال في رحلة تران

 على أساس القدوم من ألمانيا. 

 

ندرج أدناه قائمة بجميع الدول التي بإمكان القادمين منها قضاء فترة الحجر الصحي في المنزل أو في مكان آخر مناسب 

الطعام: أو خدمة تقديم وحمام ومطبخ خاصين  ستقلةحيث يمكن تجنب مخالطة اآلخرين ومع توفر غرفة م  

 

 المناطق التالية من فنلندا: 

  Varsinaisفارسينيس / 

  Kante-Hämeهامي -كانتا

  Pirkanmaaبيركانما 

 Päijät-Hämeهامي -بايات

  Kymenlaakssoكيمنالكسو 

  Etelä-Savoسافو -إيتال

  Central Ostrobothnسنترال أوستروبوتهن 

 Helsiniki and Uusimmaهيلسينكي ويوسيما 
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