
 السفر والتطعیم بلقاحات مختلفة
 

توفر الجرعة الثانیة حمایة جیدة ضد العدوى والمرض .  من الجائحة طوق النجاةلتطعیم ھو إن ا
بحیث یتم تطعیم أكبر عدد ممكن   mRNAالخطیر. ستواصل النرویج الجمع بین لقاحي مرنا  

 بشكل كامل في أقرب وقت. 
 

قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "على الرغم من أن بعض الدول ال تعتبر حتى اآلن األشخاص الذین یتم  
تطعیمھم بجرعتین من لقاحین مختلفین بأنھم قد حصلوا على التطعیم الكامل، فمن المھم أن یوافق أكبر عدد ممكن من  

حصانة جیدة ضد اإلصابة بمرض خطیر التمتع بلقاح المقدم. إن  المواطنین على تلقى الجرعة الثانیة بغض النظر عن ال 
لآلخرین یحدث بعد تلقي الجرعة الثانیة. لسنا على علم بأن مواطنین نرویجیین قد واجھوا صعوبات في   وضد نقل العدوى

    " السفر بسبب التطعیم بلقاحین مختلفین.
 

ر من الحصانة الجیدة وال  جمع بین لقاحین مختلفین یوفر نفس القدالیشیر المعھد الوطني للصحة العامة في تقدیراتھ إلى أن 
دولة في االتحاد األوروبي تجمع بین   15قل ینطوي على مخاطر أكبر لإلصابة بأعراض جانبیة خطیرة. ھناك على األ

األشخاص الذین تلقوا جرعتین من لقاحین مختلفین بأنھم مطعمین بشكل  اللقاحات، ویوصي االتحاد األوروبي باعتبار 
 كامل. باإلضافة إلى ذلك، فقد لجأت كندا إلى الجمع بین نفس اللقاحات المستخدمة في النرویج على نطاق واسع. 

 

المعاییر المعمول بھا داخل االتحاد األوروبي / المنطقة االقتصادیة األوروبیة ھي أن شھادة الكورونا تمنح صفة التطعیم 
الكامل بعد مرور أسبوعین من تلقي الجرعة األخیرة من اللقاح عند الدخول إلى الدول األخرى في االتحاد األوروبي. إن  

شھادة الكورونا. الجرعة األخیرة فقط ھي التي تظھر في   
على ألمانیا مؤخًرا بتغییر نظامھا وتقبل اآلن األشخاص المطعمین بجرعتین مختلفتین من لقاحي فایزر ومودیرنا قامت 

السفر.   ي إطاربشكل كامل ف ونأنھم مطعم   
 

تشترط المملكة المتحدة والوالیات المتحدة حتى اآلن التطعیم بنفس اللقاح حتى یعتبر المرء مطعًما بشكل كامل. أدرجت 
المملكة المتحدة النرویج على القائمة الخضراء وال تفرض متطلبات بشأن الحجر الصحي للقادمین إلیھا من النرویج بغض 

 النظر عن حالة التطعیم.  
 

صحة "نجري مباحثات مع االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة حول ھذا الموضوع. لن نقوم بتغییر وأضاف وزیر ال 
 سیاستنا في التطعیم باستخدام لقاحي فایزر ومودیرنا".  

 
 تحظر الوالیات المتحدة حتى اآلن دخول المواطنین النرویجیین ألغراض السفر العادیة.  



لمحاولة منع انتشار العدوى. غالبًا ما تختلف قواعد السفر من بلد   اھایود التي ترلكل دولة الحریة في فرض التدابیر والق
ة في التكھن بتطورات العدوى، ولذلك یتعین على جمیع إلى أخرى وقد تتغیر في وقت قصیر بسبب عدم اإلمكانی

 المسافرین التأكد من القواعد المعمولة بھا في البلد التي یخططون السفر إلیھا.  
 

تنصح وزارة الخارجیة بعدم السفر إلى الخارج إال في حاالت الضرورة القصوى، باستثناء السفر ما بین دول االتحاد  
في قائمة االتحاد األوروبي   جةدول المدرالروبي / المنطقة االقتصادیة األوروبیة وسویسرا والمملكة المتحدة وكذلك األو

وھي الدول المصنفة باللون البنفسجي.  طني للصحة العامة آمنة.  للبلدان الثالثة والتي یعتبرھا المعھد الو  
 

المعھد الوطني للصحة العامة   –معلومات حول الحجر الصحي والقواعد المعمول بھا عند الوصول إلى النرویج   
 

حتى األول من أكتوبر / تشرین األول.   ريتم مؤخًرا إحداث تعدیالت على توصیات السفر والتي تس  
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