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وي    ج. تهدف  ي المنطقة االقتصادية األوروبية اآلن السفر إیل الن 
يمكن للعديد من مواطن 

وي    ج اعتباًرا من  يوليو. تموز/  نهايةالحكومة إیل السماح لمزيد من المجموعات بالسفر إیل الن 

ي المنطقة االقتصادية األوروبية من عیل سبیل المثال ال الحص ، هذا  ينطبقو 
، عىل مواطن 

 .هموأفراد أس  القادمی   بقصد العمل

 

ي   -
 
وي    ج بالفعل، بما ف ي المنطقة االقتصادية األوروبية دخول الن 

ا من مواطن 
ً
يمكن لعدد كبن  جد

اء. ذلك أولئك الذين يمكنهم توثيق   تلقيحهم بالكامل وأولئك الذين يأتون من البلدان الخض 

ا 
ً
، يجب أن يكون الجميع مستعد عىل الرغم من أننا نخطط اآلن لفتح الحدود بشكل أكنر

ي عىل نظام الوضع.  حتمال تغی  ال 
ر افنسنبف   ةطبي اتدق الحجر الصحي طالما أنه يستند إیل منر

وري ألسباب مكافحة العدةواضح ةمهني ، كما تقول ا متناسب اإلجراءهذا  کانوى، وطالما  ، وض 

 .(زب المحافظی   وزيرة العدل وإدارة الطوارئ مونيكا ميالند )ح

 

ي قيود الدخول عىل ةالمستقبلي التسهیالت نطبقتس
 
 :ف

ي ذلك األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص  بقصد العملأ( جميع المسافرين 
 
)بما ف

ومقدمي الخدمات( المشمولی   بلوائح المنطقة االقتصادية األوروبية ، باستثناء أولئك الذين 

 .'داكنالحمر األ 'ذات اللون مناطق أو البلدان اليأتون من 

ي المنطقة االقتصادية األوروبية المسافرين التخفیفاتتشمل 
ا مواطن 

ً
قصد العمل ممن ب أيض

ي قائمة الدول الثالثة 
 
ي دولة ثالثة مدرجة ف

 
ي يصنفها المعهد ليقيمون ف

ي والن  التحاد األوروبر

ي للصحة 
اء' آمنةالعامة الوطن   .عىل أنها دول 'خض 

ي المادة 
 
ي المنطقة االقتصادية األوروبية الذين تربطهم صلة أسية مذكورة ف

من قانون الهجرة،  110ب( جميع مواطن 

ورونوالذين  وي    ج أو  سن   ي الن 
 
. لن  یسافرونأحد أفراد األسة المقيمی   ف ويجيی   ط بعد مع أحد أفراد األسة الن  اآلن  یشن 

من قانون  c، الفقرة الثالثة ، الحرف  110عاًما )المادة  21أقل من  ةتنازلي عمر القریب الذي عىل عالقة قربر أن يكون 

وی    ج.(الهجرة( )العديد من أفراد األسة هؤالء لديهم بالفعل فرصة   دخول الی 

يك )ة(( الزوجت ي  أوالد أو  البالغی   القض أو  والد واألُمساکن)ة( / ال )ة( المسجل )ة( / الشر
الزوج / الزوجة لمواطن 

وي    ج ، عندما يسافر أفراد العائلة  ي الن 
 
وي    ج مع هؤالء المنطقة االقتصادية األوروبية المسافرين غن  المقيمی   ف إیل الن 

وي    ج أو ينضمون إليه إیلالمنطقة االقتصادية األوروبية من مواطن   . الن 

 .الدخول بسبب شهادة كورونا( األطفال الذين يسافرون مع البالغی   المعفيی   من قيود ث

كاء مسجلون / ج لمواطنی   أوالد الزوج / الزوجة ساكنون وقض أو أطفال بالغون أو مُ ( األجانب الذين هم أزواج / سر

وي    ج ي الن 
 
، عندما تعيش األسة مًعا ف  .نرويجيی  



 

ات حن   التنفيذالحقا ستعود الحكومة   .إیل تاري    خ دخول هذه التغين 

ي إطار إعالن 
 
ي ف

 
العديد من التسهيالت  تقدیم المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح، أعلنت الحكومة أنه سيتم النظر ف

 .فيما يتعلق بالمرحلة الرابعةإیل البالد لقواعد الدخول 

وي    ج اليوم.   اقرأ المزيد حول من لديه إمکانیة السفر إیل الن 

ي ،  - 4یتم تأجيل االنتقال إیل المرحلة 
ي خطة إعادة الفتح )أنظر البيان الصحف 

 
يوليو  5ويتم تعديل المرحلة الثالثة ف

2021) 
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