
 در مورد ورود به ناروی 

 

به دلیل بیماری همه گیر کووید- ۱۹، مقامات ناروی محدودیت های شدید را برای ورود اتباع خارجی به ناوری وضع 

نموده است. به طور عموم، فقط اتباع خارجی ساکن ناروی دارای حق ورود به این کشور می باشند. اتباع ناروی همیشه  

دارای حق ورود به ناروی می باشند. ما برای محدود کردن انتقال ویروس از خارج، محدودیت های وضع شده شدید را  

ادامه می دهیم. این محدودیت ها برای کسانی قابل اعتبار است که بعد از ساعت ۱۲ تاریخ ۲۷ ماه می داخل ناروی می 

 شوند، یعنی هنگامیکه ما وارد مرحلۀ دوم بازگشایی می شویم. 

 

اگر شما از جمله کسانی که باشید که حق سفر به ناروی را دارید ، باید معلومات در این صفحه را مطالعه کنید. اگر شما  

 اجازۀ ورود به ناروی را داشته باشید، به ثبت وراجستر ورود بروید.

 

افراد ذیل نمیتوانند وارد ناروی شوند )برای اتباع همه کشور ها، منجمله اتباع کشور های عضو اتحادیه اروپا و  

 کشور های همکاری اقتصادی اروپا قابل اعتبار است(: 

 ینحسیا •

 پدر کالن و مادرکالن نداعضای دور خانواده، مان •

 همعشوق/معشوقیا  دنامز •

  طشرایکه در ناروی کار و یا تحصیل می کنند و تحت  اتباع خارجی )شامل اتباع کشور های اسکاندناوی( •

 أیی قرار ندارند.استثن

 گی نکرده باشند  در این کشور زندقبالا افرادی که در ناروی اجازۀ اقامت و یا کار دریافت کرده اند ولی  •

 انتجار •

 أیی قرار ندارنداستثن شرایط ، ولی تحت شینگن دریافت کرده اندویزه  که خارجیاتباع  •

 اقامت ندارند ینجاافرادی که در ناروی منازل تفریحی و اوقات فراغت دارند، ولی در ا •

أت:استثناخالصۀ   

 اتباع خارجی ساکن ناروی  •

 )مناطق یا کشور های زرد(  معاف هستندشدن  مکلفیت قرنطیناز از کشور های می آیند که  هکاتباع خارجی  •

 فامیلی دریافت کرده اند  ستنپیواجازۀ  کهاتباع خارجی  •

به ناروی می    خویش برای زنده گی کردن با اعضای نزدیک خانوادهو یا هم  مالقاتبرای  کهخارجی اتباع  •

 آیند

 می آیند خویش برای مالقات اطفال کهاتباع خارجی  •

، مانند مسؤلیت و مراقبت اشخاص در  ت کرده انددریاف را ورود ۀاجاز دالیل خاص به اساس هکاتباع خارجی  •

 گر بشری دالیل دی  به اساس ناروی و یا هم

 گان سازمان ملل متحدپناهجویان و پناهنده   •

 شغلی: گروهایاز برخی  •

o ژورنالستان 

o  هوایی پورت و ترانس بحریترانسپورت  کارمندان 

o ترانسپورت اموال و مسافرین 

o و پرسونل نظامی لوماتاندیپ 

o باشند ن هاگاوزی که مشغول پرورش  سامی ها 

o در تحقیقات بحریخدماتی   ۀعملو اعضای  نیمحقق 

o  ارمندان سازمان های بین المللی کهئیت های دعوت شده از خارج توسط مقامات ناروی و 



o  د )ترانزیت بین المللی و  نهای هوایی ناروی توقف ترانزیتی دارمیدان خارجی که در مسافرین

 ( ۀ شینگنترانزیت داخل ساح

o کارمندان خارجی دارای وظایف مهم و حیاتی 

o ایفای وظیفه می نمایند  بخش صحت و مراقبت ناروی در که در نلندیکارمندان سویدنی و ف 

o  می کنند مسافرتناروی به سوالبرد  ده اتباع خارجی که از طریقعاتباع خارجی ساکن سوالبرد و آن 

ا برای آنعده افرادی که از محدودیت ها معاف نتست های اجباری، ثبت سفر، قرنطین، قرنطین در هوتل عمو ،  میباشندما

 ادامه خواهد داشت.

:شودبرای معلومات بیشتر در مورد وظایف مهم و حیاتی به لست ذیل مراجعه   

 

 لست وظایف مهم و حیاتی )مرور شده به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۱(

 مدیریت و رهبری بحران •

 کارمندان امور نظامی )وزارت دفاع( •

 قانون و نظم عامه •

 صحت و مراقبت، منجمله دواخانه ها و پاک کاری  •

 خدمات نجات  •

 امنیت دیجیتلی در سکتور غیر نظامی •

 طبعیت و محیط زیست  •

 امنیت اکماالتی •

 آب و مواد فاضله  •

 خدمات مالی •

 انتقال برق  •

 ارتباطات الیکترونیکی  •

 ترانسپورت  •

 خدمات ستالیت  •

گردیده است.مؤقتی است و برای کنترول وضعیت شیوع و انواع جدید ویروس اتخاذ به طور این تغییرات    

ورود  امهنگ در  ثبت نام  

 

باید قبل از عبور از سرحدات   ،، افرادی که از کشور های مکلف به قرنطین به ناروی سفر می کنندبرای کنترول عفونت

از ورود به ناروی ثبت نام قبل ثبت و راجستر شوند. این امر در مورد اتباع ناروی نیز قابل اجرا است. مسافرین باید 

د. نورود ثبت شوساعت قبل از  ۷۲کنند. سفر ها باید کمتر از   

 ودور الیکترونیکیثبت  •

شما باید به شکل الیکترونیکی ثبت نام کنید. بعد از تکمیل شدن راجستر یک رسید را دریافت می کنید که رسید  

 پولیس سرحدی نشان داده شود. مذکورباید به 

روز   ۲۰و بعد از  رددگ گهداری می از مسافرین تنها خواهش ثبت معلومات الزم می شود. معلومات ثبت شده محفوظ ن 

گردد. به معلومات ثبت شده تنها مقامات نارویژی دسترسی خواهد داشت.می  ذفح  

ا با شماره، لطداشته باشید به کمک برای ثبت نام احتیاجو یا  ها سوال یکهدر صورت تماس  ۴۷۳۳۴۱۲۸۷۰ لفونتی فا

گیرید.ب  



 

 

هوتل قرنطین  قرنطین ورود و  

 

مناسب و یا هوتل قرنطین، قرنطین شوند. مسافرین که از ، باید در یک محل که به ناروی سفر می کنند انیتمام مسافر

  و بریتانیا )کشور ها یا مناطق زرد( که سطح پایین شیوع ویروس گنشین ،اکشور ها و ساحات همکاری اقتصادی اروپ

 دارند، از این امر مستثنی هستند.

 

بلند است، باید در  ح شیوع ویروس در آنهاکشور ها و مناطق همکاری اقتصادی اروپا و بریتانیا که سط مسافرین که از

هوتل قرنطین شوند. افراد مذکور می توانند بعد از سه یا هفت شبانه روز با ارائه تست کرونا از هوتل قرنطین خارج  

  گشتبازپایین و یا بلند شیوع ویروس  گی به این دارد که افراد مذکور از کشور های دارای سطح شوند. این امر وابست

 کرده اند.

  و بریتانیا باید تمام مدت گنپا، شینبه استثنای کشور های عضو همکاری اقتصادی ارو ،تمام مسافرین کشور های دیگر

در هوتل قرنطین سپری کنند.  تعین شده را  

 مقررات ورود و قرنطین در هوتل •

 معلومات بیشتر در مورد قرنطین ورود •

 ویروس در اروپا به صفحات انترنتی انستیتوت صحتبرای معلومات بیشتر در مورد وضعیت شیوع  •

 عامه مراجعه کنید.

•  

ئید شده باشدگران باید از قبل تامحل قرنطین کار  

ا باید در عموماین افراد ، باید مقررات شدید قرنطین را رعایت کنند. شته باشندازه سفر به ناروی را داکه اج گرانکار ا

 اقامت گانهجدا در صورتیکه کارفرما محل، منجمله أت وجود داردبعضی استثنا، اما در این مورد هوتل قرنطین شوند

گردد.ارائه  در زمان ورود باید اسناد تائید شدهسی کار را آماده سازد. ررۀ باز طرف ادار ئید شدهتا  

 برای فورمه درخواست به صفحه انترنتی ذیل مراجعه کنید: •

arbeidstilsynet.no 

 مورد کارگر و کارفرما به صفحه انترنتی ذیل مراجعه کنید: برای معلومات در  •

arbeidstilsynet.no 

 مکلفیت آزمایش 

 

در هنگام ورود به  یی که مکلف به قرنطین است اقامت داشتید، باید روز آخر در یک کشور ویا منطقه  ۱۴اگر در طی 

سال نیز قابل  ۱۲ سن رو اطفال زی  یژینارواین امر برای اتباع  اپریل  ۱۹از تاریخ  ناروی تست کرونا را انجام  دهید.

 اجرا است. 

جریمه  در غیر آن ،افرادی که بدون دلیل معقول نمیخواهند تست شوند، می توانند ناروی را به طور داوطلبانه ترک کنند

. می شوندنقدی   

ساعت آخر انجام شده باشد، را  ۲۴در ، که SARS-CoV-2منفی تست  ۀگام ورود نتیجهن  در مسافرین باید انهمچن

نشان دهند. این امر برای اتباع نارویژی و اتباع خارجی ساکن ناروی نیز قابل اجرا است. افرادی که توسط طیاره به 

 تست شده باشند. باید ساعت آخر قبل از پرواز  ۲۴در ، آیند می میوی نار



امر قابل اجرا نیست.، در آنصورت این اگر بدست آوردن سند تست منفی ممکن نباشد  

 ( helsenorge.noمعلومات بیشتر در مورد مکلفیت تست )  •

 
 

 مراکز باز سرحدی
 

 ( Helsedirektoratetنقشه سرحدات باز با و بدون مراکز آزمایش ) •

: طینشماره های تیلفون برای معلومات در مورد ورود، آزمایش و قرن   

 

 ۸۱۵۵۵۰۱۵از ناروی:  •

 ۰۰۴۷۲۱۸۹۸۰۴۲از خارج:  •
 

  

  

 
 


