
الحالیة الخاصة بالخضوع   شتراطاتإنھاء العمل باال
 للحجر الصحي عند دخول البالد

 
العمل بشرط   قررت الحكومة النرویجیة بناًء على توصیة من المعھد الوطني للصحة العامة إنھاء

احترازي لمكافحة  كتدبیر الخضوع للحجر الصحي عند دخول البالد ألنھ لم یعد ضروریا
. 2022ینایر / كانون الثاني   26. یُلغي ھذا الشرط اعتباًرا من منتصف لیلة  العدوى  

 
وال یمكنھم توثیق   ،من منطقة تخضع لواجب الحجر الصحيقادمین یتعین حالیًا على األشخاص الذي یدخلون النرویج 

حجر صحي. (فترة الحجر  عن طریق شھادة كورونا ساریة، الدخول في  19-التطعیم بشكل كامل أو التعافي من كوفید
بعد ثالثة أیام من الوصول على   تم إجراؤهھا في حال تقدیم نتیجة اختبار سلبیة ؤأیام، ولكن یمكن إنھا 10الصحي ھي 

بالمئة من المسافرین   7 نسبة  األقل). أشار المعھد الوطني للصحة العامة إلى أن المسافرین "بدون شھادة كورونا" یشكلون
لعمل  العامة، فلیس ھناك أھمیة كبیرة ل بالمئة من حاالت العدوى. وبناء على تقییم المعھد الوطني للصحة  4المسجلین و

رى الحكومة وال ت ،الجائحة أو الطاقة االستیعابیة في المستشفیات في النرویج اتتدبیر الحجر الصحي فیما یخص تطورب
ھو إجراء ضروري في الوقت الحالي.   من الخارج أن الحجر الصحي للقادمین  

 
ول " أتفق مع المعھد الوطني للصحة العامة بشأن أن نسبة اإلصابات قالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شرك

شھادة كورونا قلیلة جًدا بالنظر إلى معدالت العدوى التي نشھدھا في النرویج في   ممن ال یمتلكونبین القادمین إلى البالد 
ر الصحي". الوقت الحالي، وأتفق معھم أیًضا في أن الوقت قد حان لتغییر شرط خضوع المسافرین للحج   

ن سیساھم في إعادة فتح المجتمع بشكل أسرع م الخاص بالقادمین من الخارجإلغاء الحجر الصحي وأضافت شركول أن 
تسھیل إجراءات دخول البالد. وقد یترتب على ذلك آثار اقتصادیة إیجابیة على قطاع األعمال بشكل عام وعلى   خالل

 قطاع السیاحة بشكل خاص.   
 

ال یزال یتعین على المسافرین إجراء االختبار والتسجیل عند الوصول إلى النرویج. وال یزال ینطبق شرط تقدیم شھادة  
ي من على األشخاص الذي ال یستطیعون توثیق استیفائھم التطعیم أو التعافجراؤه قبل الوصول إاختبار بنتیجة سلبیة تم 

عن طریق شھادة كورونا. ومن المھم التنویھ على أنھ یتعین على األشخاص الذین یدخلون البالد إجراء   19-كوفید
إیجابیة. بإمكان األشخاص الذین یقضون فترة الحجر   نتیجةاالختبار في حال ظھور أعراض وعزل أنفسھم إذا كانت ال

ینایر / كانون الثاني.  26الصحي حالیًا إنھاء الحجر اعتباًرا من منتصف لیلة   
جعلني أرى أنھ ینبغي علینا اآلن إلغاء شرط الحجر الصحي عند دخول  وتابعت شركول "إن أحد األسباب المھمة التي ت

تطورات العدوى والحجر الصحي للمسافرین في نفس السیاق. لقد تم بالفعل إلغاء الحجر  النظر إلى البالد ھو الحاجة في 
ینایر / كانون الثاني،  26واعتباًرا من تاریخ الصحي بالنسبة للمخالطین من غیر أفراد األسرة الواحدة أو من في حكمھم. 

ألفراد نفس األسرة أو من في حكمھم بإجراء استبدال الحجر الصحي عند مخالطة حالة إصابة بالنسبة  یكون من الممكنس
   اختبار یومي. 



 
إذا تغیر وضع العدوي أو في حال ظھور متغیر فیروسي جدید یتطلب  حجر الصحي عند دخول البالد فرض القد یتم إعادة  

دخول  الخاصة بزیة لجمیع اإلجراءات االحتراشامًال تشدید التدابیر. ستقدم الحكومة في بدایة شھر فبرایر / شباط تقییًما 
 البالد، بما في ذلك اشتراط إجراء االختبار على الحدود.  

 
 البیان الصحفي حول: استبدال الحجر الصحي بإجراء االختبارات بالنسبة للمخالطین لحالة إصابة طالع •

 
 
 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/testing-to-replace-transmission-quarantine-for-close-contacts/id2898321/
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