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تدابير جديدة عند دخول النرويج
قررت الحكومة نتيجة لحالة العدوى إعادة فرض شرط توفر اختبار يُظهر نتيجة سلبية قبل الدخول إلى البالد
وتوسيع المتطلبات الحالية فيما يخص إجراء االختبار وتسجيل الدخول عند السفر إلى النرويج.
 قالت وزيرة العدل وإدارة الطوارئ إميليه إنغر ميل (حزب الوسط) "للحد من العدوى القادمة من الخارجاعتبارا من  26نوفمبر .وبد ًء من هذا التاريخ ،يجب على الجميع التسجيل قبل
سنقوم بتشديد إجراءات الدخول
ً
ضا فرض شرط توفر اختبار سلبي النتيجة ويجب أن
دخول النرويج .بنا ًء على توصيات السلطات الصحية ،نعيد أي ً
يتم إجراؤه قبل الدخول .ينطبق هذا اإلجراء على أي شخص ال يمكنه توثيق بأنه قد تم تطعيمه بالكامل من خالل
شهادة كورونا معتمدة ،أو أنه قد تعافى من مرض كوفيد 19-في األشهر الستة الماضية .ستنطبق هذه الشروط
بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه المسافر".
اعتبارا من  26نوفمبر:
فيما يلي أهم التغييرات في إجراءات الدخول والتي ستطبق
ً
•
•
•
•

•

•

يفرض شرط مفاده أنه يجب على جميع المسافرين كقاعدة عامة تسجيل الدخول في نظام التسجيل
المخصص لذلك .يتم استثناء األطفال الذين تقل أعمارهم عن  16عا ًما وبعض المجموعات المختارة.
يجب على جميع المسافرين تقديم مثل هذا التأكيد وشهادة كورونا إن وجدت إلى الشرطة عند التفتيش.
يفتح المجال لدخول جميع األجانب الذين لديهم حق الدخول وفقًا لقانون األجانب.
سيتم إيقاف نظام تقديم الطلبات الخاص بالمديرية البحرية ومديرية الزراعة.
قد توجد أسباب إلبعاد األجانب الذين ال يمتثلون لقواعد تسجيل الدخول والحجر الصحي عند دخول البالد
واالختبار المرتبط بالدخول اعتمادًا على الظروف .قد يؤدي عدم وجود الوثائق المطلوبة إلى اإلبعاد
ضا .يمكن أن يتم تقديم بالغ ضد أي مسافر بما في ذلك النرويجيين منهم ،وربما تغريمهم في حال
أي ً
انتهاك المتطلبات المتعلقة بالدخول إلى البالد.
نعيد فرض شرط توفر شهادة اختبار سلبية تم الحصول عليها في غضون  24ساعة قبل الدخول ألولئك
الذين ال يستطيعون التوثيق بشهادة كورونا يمكن التحقق منها بأنهم قد تم تطعيمهم بالكامل أو أنهم قد
تعافوا من مرض كوفيد 19-خالل األشهر الستة الماضية .سيتم تطبيق هذا اإلجراء بغض النظر عن بلد
المغادرة ،ولكن ليس على المسافرين الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما.
يتم باإلضافة إلى ذلك تعديل االلزام بإجراء اختبار عند الدخول بحيث يجب االلتزام بعمل اختبار بغض
النظر عن وجهة السفر التي يأتي منها المسافر إلى النرويج .شمل هذا االلزام حتى اآلن األشخاص الذين
يقيمون في منطقة تخضع لواجب الحجر الصحي فقط .ينطبق هذا االلزام على أي شخص ال يمكنه
التوثيق من خالل شهادة كورونا بأنه قد تم تطعيمه بالكامل أو تعافى من مرض كوفيد 19-في األشهر
الستة الماضية .وتستمر االستثناءات األخرى من االلزام بإجراء االختبار عند الوصول إلى النرويج.
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•
•
•

يمكن لمن يتوجب عليهم إجراء االختبار أن يقوموا بذلك في مراكز االختبار على الحدود ،أو في غضون
 24ساعة بعد الوصول حيث ال توجد مثل هذه المراكز على الحدود .يجب أن تكون جميع البلديات على
استعداد لتتمكن من اختبار المسافرين القادمين الذين يسري عليهم واجب االختبار.
نقوم بتعيين موظفين في مركز الرقابة الوطني للوافدين بحيث يتم استئناف نشاط المراقبة هناك مما
سي مكن البلديات من تلقي معلومات حول المسافرين والتي قد يكون هناك سبب يدعو البلديات لمتابعتهم
ال تقوم الحكومة بإجراء أي تغييرات على قواعد الحجر الصحي عند دخول البالد .من المحتمل أن يتم
تطبيق لوائح الحجر الصحي طوال فصل الشتاء.

سيستمر العمل بنظام فنادق الحجر الصحي حتى إشعار آخر كعرض متاح لمن ال يتوفر لهم أي مكان إقامة مناسب
آخر.

Side 2

