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خویش سپری کنند های مدت قرنطین را در خانه بیشتر می توانند اشخاص  

  

 به اساس تغییرات جدید،. تغییرات به وجود آمده است در شرایط و مقررات قرنطین شدن در هوتل ماه می ۲۷به تاریخ 

می باشد. گشت میکنیدوضعیت شیوع ویروس در کشوری که شما از آن بر قرنطین شدن در هوتل وابسته به  

  

 بروز کردن مصروفوزارت عدلیه  در حال حاضر به همین دلیل است. نمودهتغیر  اوضعیت شیوع ویروس در اروپ

یرات ی. این تغسازد لست شامل می این است و کشور های بیشتر را در  ۱۹-)اپدیت کردن( ضمیمه های مقررات کووید

قابل اجرا است. بعد از ظهر ۳ز امروز بعد از ساعت ا  

  

یعنی افراد  ؛است کننده مسرتپا در حال کاهش است، گوید: این که سطح عفونت در ارووزیر عدلیه مونیکا میالند می 

 شرط این که، به قرنطین شوند دیگر اقامت مناسب محلیک یا در و خانه در  برگشت به نارویبعد از  بیشتر می توانند

به  .مستقل باشدو آشپزخانه  تشناب یگران تماس نزدیک نداشته باشند. محل مذکور باید دارایافراد مذکور بتوانند با د که

صدق می کند. آیند ، این امر در مورد مسافرینی که از آلمان و ایتالیا میطور مثال  

 

ماه می، از  ۷مالتا از نیمه شب دوشنبه تاریخ مسافرین . هستنداز قرنظین ورود معاف  می آیند ایسلند از ی کهمسافرین

ماه  ۷الی نیمه شب دوشنبه،  ،سفر می کنند ارویبه ن اکه مستقیماً از مالت اشخاصی یعنی ؛می باشند قرنطین ورود معاف

لمان ترانزیت دارند، آکه در  ،. مسافرین مالتابه پایان می رسد قرنطین ورود بعد از آن  و شوند قرنطین در خانه باید می

قرنطین شوند.باید مانند مسافرین آلمان   

  

سپری  در خانه خود و یا در محل اقامت مناسب دیگر ند قرنطین ورود راتوان میکشورهایی که  مسافرین مکمللیست  

 ،تشناب داراییگران تماس نزدیک نداشته باشند. محل مذکور باید افراد مذکور بتوانند با د که کنند. به شرط این که

  :گانه باشدو یا سرویس غذای جدا مستقل ، اطاقآشپزخانه

 

 فنلند، مناطق ذیل:

 وارسینایس

هامه-کانتا  

 پیرکانما

هامه-پایجت  

 کیمنالکسو

 اتیال ساوو

 سنترال وستروبوتن

و اوسیما هیلسینکی  

 

 

 جنوب دانمارک

 بلغاریا

 سان مارینو

 پولند

گالپرت  

 لوکزامبورگ

 رومانیه

 واتیکان

ریشتا  

 لیختن اشتاین



 جمهوری چک

 سلواکیه

 سویس

 هنگری

 جزایر فارو

 ایرلند

 ایتالیا

 بریتانیای کبیر

 آلمان

 موناکو
 

 
 
 

 
 
 


