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فرق ختم  انیسفر کے درم یضرور ریاور غ یداخل ہوتے وقت ضرور ںیناروے م

انفیکشن کی سطح کم ہے جہاں  ے سممالک  نگنی/ ش EEAاور  ہیہوجاتا ہے تاکہ برطان

سفر کے مقصد سے قطع نظر  پڑے۔ رہنانہ  ںیہوٹلوں م ہنیمسافروں کو قرنطآنے والے 

رہنا  ںیہوٹلوں م ہنیان کو قرنط ںیرہے ہ ںیوالے عالقوں م کشنیانف ادہی، جو لوگ ز

کے لئے استثناء  وںیپابند یکے داخلے ک وںیملک ریغ میمق ںیان عالقوں م چاہئے۔

 ۔ںیہ ںیکے تابع نہ وںیپابند قرنطینہ کی  ںیہے جو ناروے م ایگ ایمتعارف کرا

اب ہم انتظامیہ مونیکا میلند کا کہنا تھا، انصاف اور  ہنگامی صورتحال وزیر برائے ۔ 

 یداخل ہوتے وقت ضرور ںیہم ناروے م ۔ںیکر رہے ہ لیہوٹلوں کے قواعد تبد ہنیقرنط

 طور پر  ی، اور انفراد ںیفرق کو دور کرتے ہ انیسفر کے درم یضرور ریاور غ

/  EEAاور  ہیہے کہ برطان ہیاس کا مطلب  ۔ںیہ کھتےیدباؤ کو د کشنیانف ںیممالک م

وہ لوگ  ہوں گے۔ سےمستثنی   ہوٹلوں ینہقرنط یممالک سے آنے والے مسافر بھ نگنیش

 ہنیقرنط ںیہے کہ وہ مستقبل م یالزم ںیرہ چکے ہ ںیوالے عالقوں م کشنیانف ادہیجو ز

 سےیج صورت میں بھی الگو ہوتا ہے۔یہ سفر ضروری ہونے کی  گزاریں۔ ںیہوٹلوں م، 

 ہوں  قی، محفوظ اور قابل تصد ٹلیجیجو ڈہوں گےموجود  زاتیدستاو ہیہمارے پاس  یہ

 یک نیکسیوے پہلےہفت نیجن کو ت ںیشامل ہ یوہ افراد بھ ںیمحفوظ افراد ، جن متو ، 

 گے۔ ںیرہ ںینہ ںیہوٹلوں م ہنی، اب وہ قرنط یتھ یخوراک مل یپہل

 ہوں گے: ںیہوٹلوں م قرنطینہسے  27.05.2021گروپ جمعرات  لیمندرجہ ذ

 طور پر قرنطینہ کی پوری اصولی کو وں یورپ سے باہر رہ کر آنے والے مسافر

جب تک کہ آنے کے ساتویں دن کے بعد وہ منفی ہوٹل میں گزارنا ہوگا، مدت 

 ٹیسٹ کا نتیجہ پیش نہ کر دیں۔

 150 ںیم 100،000ہر  ںیدنوں م 14گذشتہ  جہاںممالک کے مسافر  یوروپی 

 4 ادہیسے ز ادہیز ںیم کروانے والوں اور جانچ  وںہ ہےر کشنیسے کم نئے انف

 ںیانہ ۔پڑے گارہنا  ںینہ ںیہوٹلوں م ہنیان کو قرنطتو  ،  وںہ آئے مثبت صدیف

 چاہئے۔ ہ گزارنانیاور مناسب جگہ پر قرنط یکس ای ںیطور پر گھر م یالزم

 اور  ہیبرطانEEA 100،000ہر ہاں ممالک سے آنے والے مسافر ج نگنی/ ش 

رہنا چاہئے جب تک کہ  ںیہوٹلوں م ہنیان کو قرنط ںیمتاثر ہ ادہیسے ز 150 ںیم

طور  یالزم ںیانہ نہ ہو۔ سٹیٹ یمنف یکوئ یدن بعد ہ نیت ںیممدت  یان کا ابتدائ

کو مکمل کرنا چاہئے اور سات  ہنیاور مناسب جگہ پر قرنط یکس ای ںیپر گھر م



سکتے   کے زریعے ال سے باہر جانچ ہنیدن کے بعد جلد از جلد خود کو قرنط

 ۔ںیہ

 ممالک کے مسافروں کو  یورپیشرح والے  یک کشنیانف ادہیخاص طور پر ز

 ںیم ، ہوٹل ہنیتک قرنط کا نتیجہ آنےجانچ  یسات دن کے بعد جلد از جلد منف

 ۔یگ ںیآئ ںیمعلومات بعد م دیمز ںیاس گروپ کے بارے م ہے۔ یضرور گزارنا

۔ حکومت اس گروپ کے یگیں رہ یجار اتیتحفظات پر مستثن یمضبوط فالح

 ہنیہے کہ آپ قرنط ہیجس کا مطلب  یمتعارف کرائے گ میاسک ینسسیلئے ڈسپ

  پہنچنےاور سرحد پر ںیکے لئے درخواست دے سکتے ہ ی  ہوٹلوں سے استثن

 ۔ںیحاصل کرسکتے ہ صلہیف یسے پہلے ہ

 EEAمسافروں  یسمندر ریپذ امیق ںیسے باہر کے ممالک م ہیاور برطان ،شینگن

 یسمندر ۔ہونا ہوتا ہے داخل ںیناروے م ںیاور جنہ ںیہ اتیمستثن یکے لئے بھ

ہے ،  یکرنا ضرور ہنیقرنط ںیہوٹلوں م یمسافروں کو وطن واپس آنے کے بعد بھ

آج  اںیلیتبد ہی ۔ںیمکمل کرسکتے ہ قرنطینہ ہیجہاز پر سوار ہونے سے پہلے  کنیل

 ۔ںیہالعمل سے نافذ  یمئ 21

معاون عملہ داخلے  یاور ضرور یکے اہل کھالڑ لوںیاولمپک کھ رایپ ایاولمپکس 

 وںیاریت یک لوںیاولمپک کھ رایگے اور اولمپک اور پ ںیالئ یلیتبد ںیم اراتیکے مع

ہوٹلوں  ہنیہونے کے بعد قرنط میملک مق رونیکے حصے کے طور پر ب تیاور اہل

کے دن  نیکے بعد ت یواپس ۔ےگ ںیضرورت سے چھوٹ حاصل کر یرہنے ک ںیم

 تک ان  نےیل سٹیٹ یمنفبعد

 ا۔قرنطینہ میں رہنا ہو گکو

 یواقع ہوئ یکم ںیم کشنیانف یدرآمد ہے۔سرحدوں پر سخت اقدامات کا اثر ہوا  یہمار ۔

جگہوں پر  یصورتحال بہت سار یک کشنیانف ںیم ایدن یہمارے آس پاس ک کنیہے ، ل

 اںیپر سخت پابند یناروے تک رسائ یک وںیرملکیغ ںیہم ہے۔ دہیاور سنج دہیچیپ یاب بھ

 ںیہ تےیافراد کو چھوٹ د ریرہائش پذ ںیاب ہم ان ممالک م کنی، ل ںیچاہئ یرکھن یجار

ایسا کہنا تھا مونیکا  ہے۔ ںیضرورت نہ یک قرنطینہ ںیاتنا کم ہے کہ ہم کشنیجہاں انف

  انصاف اور ہنگامی صورتحال انتظامیہ کا۔میلیند وزیر برائے 

جو  یںہ ےکے لئے کھل وںیملک ریرہنے والے غ ںیداخلے ان ممالک / عالقوں مملک 

،  نڈیل نیکا اطالق گرآج ، اس  ۔ںیہ ںی"( کے تابع نہممالک الی)"پ قرنطینہ ںیناروے م

اس میں  کنیکے کچھ حصوں پر ہوتا ہے ، ل نڈیاور فن ل نڈی، آئس ل نڈزیل یآئ رویف

 جس سے گے یئںلگوا نیکسیکو و یآباد اپنی ممالک  ادہیز تبدیلیاں ہوں گی جب 

 میکو اس اسک ہیبرطان یہ استثنائ جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ ۔یواقع ہو گ یکم میں کشنیانف

کے مطابق  اریطرح ان مع یممالک ک  شینگن EEA/جائے گا ، اور  ایشامل ک ںیم

 جائے گا۔ ایک صیتشخ



میں کی  وںیداخلے پر پابند ںیکے سلسلے م 3دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے مرحلہ 

مسافروں ، کنبے ،  یکاروبار ںیاس م جائے گا۔ ایکا دوبارہ جائزہ لجانے والی نرمیوں 

 ہوگا۔ دینے پر غور فیلیر دیمز ے لیےطلبہ ک یاالقوام نیاور ب محبوب

کہ  ںیہ یک شیجامع سفارشات پ ںیم ینے حال ہ ایف ایچ آئیاور  محکمہ برائے صحت 

سال  18 ںیجب تک کہ ناروے مچاہیے،نےالگو ہوپر داخلے  کونسے اصول ملک میں

میں  زیتجاو ان  جائے۔ یکش نہ ک شیپ یک نیکسیعمر کے ہر شخص کو و ادہیسے ز

 سفریدن  نیت یکسین شدہ افراد کے لیےو اس مدت کے دوران  ہے کہ ہم ہیسے ایک 

جوالئی کے آخر  کو مشوروں یسفر یاالقوام نی، اور ہم اپنے ب قرنطینہ بھی رکھیں گے

 ہم ۔ہے ایل ںیمؤقف نہ یتک کوئ یپر ابھ زیحکومت نے ان تجاو ۔ںیبڑھانا چاہتے ہتک 

لہذا اس کا ہے۔ی تو نہیں بہت سخت ہی ایوجہ ہے کہ آ یاٹھانےککہ سوال  سمجھتے ہیں

 جائزہ لینے کا کام سونپا گیا ہے۔

 شہیپ ےنئ ںیجب ہمبینٹ ہوئیئ نے کہا، وزیر برائے صحت و نگہداشت کی خدمات ۔

کو سفری قرنطینہ ے ، تو ہم ان لوگوں کے لئے مکمل طور پر گ یںمل ےورانہ مشور

کورونا ہونے کے  ای ںیمحفوظ ہ عہیکے ذر نیکسیگے جو و ںیکر ختم کرنے پر غور

کہ پہلے ہمارے  یضرورت ہوگ یتاہم ، اس ک۔ںیرکھتے ہ  فعت قوت مدا ںیم جےینت

 ق ممکن ہو۔جن کی تصدی موجود ہوں ٹیفکیپاس کورونا سرٹ

دوبارہ کھولنے کا  جیحکومت کا بتدرینے ایرکسن سورآئدے نے کہا، وزیر خارجہ ا

 رہائشیوںکہ ناروے کے  ںیکرتے ہ زیصحت کے حکام تجو کنیہے ، ل یمنصوبہ جار

 ۔کرنا چاہیے زیملک سفر کرنے سے گر رونیتک بلگنے نیکسیتعداد کو و یبڑ کیا یک

ہم سفر  ۔ںیکر رہے ہ عیتک توس یجوالئ کمی ںیکونسل م سفری یوجہ ہے کہ ہم عالم یہی

اب  کنی، ل ںیرکھنا چاہتے ہ ںینہدیر  ادہیضرورت سے ز کونسلہ سے متعلق مشور

کا  اں گزارنےیچھٹ میں ہیناروے ںیاس موسم گرما م کے پیش نظر ،  صورتحال

 ہے۔ یاسیق شیپ ادہیمنصوبہ بنانا سب سے ز

 دوبارہ کھولنے کا منصوبہ جیبتدر 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

