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 اعالمیۀ مطبوعاتی

Nr.: 161 – 2021 

۲۰۲۱نوامبر  ۱۹تاریخ:   

 اقدامات جدید هنگام ورود به ناروی

تا طرح ارائه تست منفی کرونا قبل از ورود را عملی کرده و گرفته است ، حکومت تصمیم به علت وضعیت عفونت

را تمدید نماید. گام ورودهندر شرایط فعلی آزمایش و ثبت نام   

ما مقررات  ،انتقال عفونت از خارج ساختن میگوید: برای محدود اضطراری وزیر عدلیه و مبارزه با حوادث، انگر میهلایمیلیه 

ی که به همه افراداز تاریخ مذکور  . نماییم عملی مینوامبر  ۲۶از تاریخ  گام ورود به ناروی راوقایوی در هن شدیدتر و اقدامات

، همچنین شرط ارائه تست منفی اساس توصیه های کارشناسان مسلکی هب قبل از ورود ثبت نام کنند.باید  ،ناروی سفر می کنند

نمیتوانند با کارت تائید  که.این امر در مورد آنعده کسانی  اً تطبیق می گردد، مجددانجام شده باشد به ناروی کرونا که قبل از ورود

شفا یافته اند، صدق می  ۱۹-کووید بیماری و یا هم در شش ماه آخر از  واکسین شده اندواکسین کرونا ثابت کنند که کاملً  ۀشد

.نداز کدام کشور به ناروی سفر می کن داشت این که اشخاص مذکور نظربدون در کند،  

:گرددتطبیق می  امات ورودتغییرات ذیل در اقد نوامبر ۲۶ تاریخ بعد از  

 گروهای  از سال و برخی ۱۶کنند. اطفال زیر سن  و راجستر گام ورود به ناروی خود را  ثبتاکنون باید همه افراد هن

و  گام کنترول در سرحدات تصدیق ثبت نامهن مکلف اند کهاز این امر مستثنی می باشند. همه افراد  دیگر مشخص

 ئه کنند.اراپولیس به  کارت واکسین کرونا را

 ی سفر کنند.و، می توانند به نارهمه اتباع خارجی که به اساس قانون امور مهاجرین حق ورود به ناروی را دارند 

  گردد.ارائه درخواست به ریاست ترانسپورت بحری و ریاست زراعت لغو می برنامۀ 

 که مقررات مربوط به ثبت نام، قرنطین و ای  آنعده افراد خارجی برای ، هنوز هم اساس اخراجبا درنظرداشت شرایط

نیز می تواند باعث اخراج  متذکره ردامو در رائه اسناد. عدم ا، موجود استگام ورود را رعایت نمیکنندهنآزمایش 

مقامات به  جریمه و یا می توانند یی ورودناروی، به دلیل نقض مکلفیت ها کشور شود. همه مسافرین، منجمله اتباع

 شوند. معرفیذیصلح 

  واکسین شده اند و یا هم در شش ماه کاملً  مورد تائید کرونا ثابت کنند کهکه نمیتوانند با کارت  اشخاصیآنعده برای 

ساعت قبل از ورود  ۲۴  ،را که کرونا ست منفیاند که تصدیق ت مکلف، باشندشفا یافته  ۱۹-وویدآخر از بیماری ک

افراد د. ناز کدام کشور به ناروی سفر میکن اشخاص مذکور که با در نظرداشت این بدون، ئه کنندارا ،انجام شده باشد

 سال از این امر مستثنی می باشند. ۱۸ زیر سن

 یعنی از هر کشوری که به ناروی به عمل می آید تغییرات گام ورود نیزعلوه بر این، در شرایط مکلفیت آزمایش هن ،

ورود آزمایش را انجام دهید. تا اکنون تنها اشخاصی که از مناطق مکلف به  هنگامدارید که در  یتسفر میکنید، مکلف

گام ورود بودند. مکلفیت مذکور برای آنعده اشخاصی که ، مکلف به آزمایش در هنقرنطین به ناروی سفر میکردند

شش ماه آخر از بیماری   واکسین شده اند و یا هم درئید شده واکسین کرونا ثابت کنند که کاملً نمیتوانند توسط کارت تأ

هنگام ورود ادامه  در أت وضع شده فعلی معافیت از آزمایششده باشند، قابل تطبیق است. استثن بصحت یا ۱۹-کووید

 پیدا می کند.
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 ز آزمایش کآزمایش می توانند خود را در مراکز سرحدی آزمایش، تست کنند. در سرحداتی که مرا به اشخاص مکلف

گر تست کنند. تمام شاروالی ساعت در مراکز دی۲۴خود را در جریان  داص مکلف می تواننوجود نداشته باشد، اشخ

 های کشور باید برای آزمایش مسافرین مکلف به آزمایش آماده گی داشته باشند.

  ها افزایش می دهیم تا شاروالی ها همچنین ما تعداد کارمندان خود را در مرکز ملی کنترول برای آغاز مجدد فعالیت

 گیری کنند. پیوانند معلومات در مورد مسافرین به ناروی را دریافت نمایند و در صورت ضرورت آنها را تعقیب و بت

  مقررات قرنطین احتماالً در تمام فصل زمستان نافذ خواهد بود.ردی آوت نماتغییرحکومت در قوانین قرنطین ورودی . 

، گر نداشته باشندپری نمودن مدت قرنطین محل مناسب دیبرای س شرایط نافذ فعلی قرنطین شدن در هوتل برای اشخاصی که

 ادامه پیدا می کند.


