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 يصحف بيان

 2021 - 161: رقم

 19.11.2021التاريخ: 

 جديدة عند دخول النرويج دابيرت

لى البالد إقبل الدخول  ةسلبينتيجة  يُظهراختبار فرض شرط توفر  إعادةنتيجة لحالة العدوى قررت الحكومة 

 .إلى النرويج سفرالختبار وتسجيل الدخول عند الجراء اإفيما يخص المتطلبات الحالية  وتوسيع

 القادمة من الخارجعدوى الللحد من " حزب الوسط() ر ميلغإن هالعدل وإدارة الطوارئ إميلي ةوزيرقالت    -

التاريخ، يجب على الجميع التسجيل قبل  وبدًء من هذانوفمبر.  26بتشديد إجراءات الدخول اعتباًرا من  سنقوم

 نأويجب  النتيجة اختبار سلبيتوفر شرط  فرضة، نعيد أيًضا يالصح توصيات السلطات دخول النرويج. بناًء على

من خالل على أي شخص ال يمكنه توثيق بأنه قد تم تطعيمه بالكامل  اإلجراءتم إجراؤه قبل الدخول. ينطبق هذا ي

الشروط  هنطبق هذتفي األشهر الستة الماضية. س 19-تعافى من مرض كوفيد، أو أنه قد شهادة كورونا معتمدة

 ".سافريأتي منه المبغض النظر عن البلد الذي 

 :نوفمبر 26طبق اعتباًرا من أهم التغييرات في إجراءات الدخول والتي ست   فيما يلي

تسجيل الفي نظام الدخول  تسجيل كقاعدة عامة سافرينشرط مفاده أنه يجب على جميع الم يفرض •

مجموعات المختارة. بعض العاًما و 16ألطفال الذين تقل أعمارهم عن ااستثناء  يتم. مخصص لذلكال

 .عند التفتيشإلى الشرطة ن وجدت إشهادة كورونا وين تقديم مثل هذا التأكيد سافريجب على جميع الم
 .جانبألوفقًا لقانون الدخول جميع األجانب الذين لديهم حق الدخول يفتح المجال  •
 .لمديرية البحرية ومديرية الزراعةالطلبات الخاص باتقديم  نظامتم إيقاف سي •
البالد دخول عند األجانب الذين ال يمتثلون لقواعد تسجيل الدخول والحجر الصحي  بعادإلأسباب  توجدقد  •

ائق المطلوبة إلى اإلبعاد الوثقد يؤدي عدم وجود  .اعتمادًا على الظروف بالدخول المرتبطواالختبار 

في حال ، وربما تغريمهم منهم مسافر بما في ذلك النرويجيينضد أي  تقديم بالغ ن يتمأ. يمكن أيًضا

 .لى البالدإ الدخولالمتعلقة ب متطلباتانتهاك ال
ساعة قبل الدخول ألولئك  24شهادة اختبار سلبية تم الحصول عليها في غضون  توفرشرط  فرضنعيد  •

نهم قد أالذين ال يستطيعون التوثيق بشهادة كورونا يمكن التحقق منها بأنهم قد تم تطعيمهم بالكامل أو 

بغض النظر عن بلد  هذا اإلجراء األشهر الستة الماضية. سيتم تطبيق خالل 19-تعافوا من مرض كوفيد

 .عاًما 18الذين تقل أعمارهم عن  ليس على المسافرين المغادرة، ولكن
اختبار بغض عمل تزام باللا جباختبار عند الدخول بحيث يإجراء بااللزام تعديل  باإلضافة إلى ذلكتم ي •

األشخاص الذين  حتى اآلنلزام االهذا إلى النرويج. شمل  وجهة السفر التي يأتي منها المسافرالنظر عن 

. ينطبق هذا االلزام على أي شخص ال يمكنه فقط مون في منطقة تخضع لواجب الحجر الصحييقي

في األشهر  19-تعافى من مرض كوفيدالتوثيق من خالل شهادة كورونا بأنه قد تم تطعيمه بالكامل أو 

 .ويجختبار عند الوصول إلى النرإجراء االالستة الماضية. وتستمر االستثناءات األخرى من االلزام ب
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ختبار على الحدود، أو في غضون الامراكز  فين يقوموا بذلك أالختبار ا جراءإمن يتوجب عليهم يمكن ل •

بلديات على العلى الحدود. يجب أن تكون جميع  المراكز حيث ال توجد مثل هذهبعد الوصول ساعة  24

 .االختبار الذين يسري عليهم واجبالقادمين  مسافريناستعداد لتتمكن من اختبار ال
مما الوطني للوافدين بحيث يتم استئناف نشاط المراقبة هناك الرقابة  مركزموظفين في نقوم بتعيين  •

 لمتابعتهم مكن البلديات من تلقي معلومات حول المسافرين والتي قد يكون هناك سبب يدعو البلدياتسي
. من المحتمل أن يتم البالد ولال تقوم الحكومة بإجراء أي تغييرات على قواعد الحجر الصحي عند دخ •

 .تطبيق لوائح الحجر الصحي طوال فصل الشتاء

 

مكان إقامة مناسب أي  لهم  يتوفرلمن المتاح دق الحجر الصحي حتى إشعار آخر كعرض افن العمل بنظامسيستمر 

 .آخر


