
الزامات فعلی قرنطین ورود لغو  
 

این  را لغو می کند، زیراقرنطین ورود  الزامات  حکومت ، انستیتوت صحت عامھ ھای  بھ دنبال توصیھ

  ماه جنوری ۲۶شب  ۀاز نیم الزمامات متذکرهل عفونت الزم تلقی نمی شود. ودیگر برای کنتر  الزامات 

.از بین میرود  ۲۰۲۲  

 
با کارت قابل اعتبار واکسین کرونا ثابت   و نمی توانند ،اروی سفر میکنندقرنطین بھ ن مکلف بھ اطقاز من فعالً   افرادی کھ

، باید در قرنطین ورود باشند.  مبتال شده اند ۱۹ھم در شش ماه آخر بھ بیماری کوویدیا و واکسین شده اند  الً کنند کھ کام
خاتمھ می می تواند ، باشد از ورود گرفتھ شده  بعد کھ سھ روز یآزمایش منفی بجھبا ارائھ نت هروز ۱۰ورود  (قرنطین

در صد مسافرین ثبت  ۷ "مسافرین بدون کارت واکسین کرونا "). اعمار انستیتوت صحت عامھ نشان می دھد کھ یابد

ین اقدام  امیدھند. بنا بر این، بھ اساس ارزیابی ھای انستیتوت صحت عامھ، در صد از موارد ابتال را تشکیل  ۴شده و 
و قرنطین ورود را در شرایط فعلی   بودهاھمیت کم  دارای در ناروی شفاخانھ ھابرای توسعھ اپیدمی یا ظرفیت  

 . ضروری نمی داند
 

 مسافریننسبت مبتالیان در بین  من با انستیتوت صحت عامھ موافقم کھگوید: وزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی می
زمان تغییر شرایط  اکنون کم است کھ  بھ اندازۀ ارویعفونتی در نفعل کرونا در ارتباط با وضعیت  کارت واکسینبدون 
می  باز شدن سریعتر جامعھ و ورود آسانتر کمک خواھد کر در قرنطین ورود لغو . ورود فرا رسیده است نقرنطین

ٌ  و صنعتاقتصادی برای -تواند پیامدھای مثبت اجتماعی  .داشتھ باشد سیاحتیصنعت   خاصتا
 

برای افرادی کھ نمیتوانند توسط کارت  ثبت نام کنند.  وخود را تست  قبل از ورود بھ ناروی باید مسافرین ھنوز ھم
 ، ھنوز ھمشفا یافتھ اند ۱۹-ووید واکسین شده اند و یا ھم در شش ماه آخر از بیماری کواکسین کرونا ثابت کنند کھ کامالً 

ادی کھ بھ ناروی عزیمت میکنند باید در صورت بروز بھ یاد داشتھ باشید کھ افر الزم است.  ارائھ تست منفی برای آنھا
ۀ مثبت بھ انزوا بروند. کسانی کھ از قبل در انزوا ھستند می توانند از نیمۀ عالیم خود را تست کنند و در صورت نتیج

.خارج شوندانزوا  از جنوری ۲۶شب   
قرنطین ورودی و شیوع ویروس می علت مھم لغو قرنطین ورودی ارزیابی رابطھ میان گوید: وزیر صحت عامھ می

 لغو گردیده  ، قبالً اقارب شخص مصاب نباشندبھ شخص مصاب کھ اعضای فامیل یا  . قرنطین برای افراد نزدیکباشد
قرنطین عفونت برای اعضای خانواده و نزدیکان شخص  گزینآزمایش ھای روزمره جا ،ماه جنوری ۲۶بود. از تاریخ 

 .می گرددمصاب 
،  باشد داشتھ بھ اتخاذ اقدامات شدیرتر نیاز کھ روز کنداگر وضعیت عفونت تغییر کند و یا یک نوع ویروس جدید ب

 ممکن است قرنطین ورود مجدداً تطبیق شود. 
، را انجام  ات، از جملھ انجام دادن تست در سرحداقدامات ورودیدر اوایل ماه فبروری حکومت یک ارزیابی کلی ھمھ 

 خواھد داد. 
 

 یل بھ این لینک مراجعھ شود. معلومات ذ برای •

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