
حکومت عده یی زیاد تدابیر و اقدامات وقایوی کرونا 
 را لغو میکند 

 

محافطت خوب  از ما   جھش یافتھ کمتر مریض می شوند و واکسینویروس  مردم بھ اثر نوع 
می کند. بنا بر این، حکومت بسیاری از تدابیر و اقدامات وقایوی کرونا را لغو میکند. این  

فبروری قابل تطبیق است.  ۱روز سھ شنبھ،  ۲۳از ساعت بعد تغییرات    
 

کمتر باعث  ویروس داریم نسبت بھ انواع قبلی اکنوننوع ویروس کھ ما گوید: ی، مگار ستوره نخست وزیر، یوناس 
عده یی کم آنھا در شفاخانھ ھا بستر میشوند. واکسین  ولی مریضی شدید میگردد. اگر چھ تعداد زیاد مردم مبتال میشوند

میتوانیم بسیاری از تدابیر و اقدامات وقایوی را لغو کنیم،  اکنوناز ما محافظت خوب میکند. این باعث می شود کھ ما 
یابد. ھم گر عفونت بھ سرعت افزایشحتی ا  

 

، حکومت برخی از تدابیر و اقدامات وقایوی را برای یک مدت حفظ میکند، منجملھ توصیھ ھای رعایت  در عین حال
. دشوار بودن رعایت فاصلھ فاصلھ و استفاده از ماسک در صورت  

 

شد. بھ اساس تخمین انستیوت صحت عامھ،   دمبتال خواھ عده یی زیاد مردم دشوار خواھد بود. آیندهستوره می افزاید:  
کارمندان  ٪ ۲۰خواھند شد و ما باید برای غیابت  مبتال بین سھ و چھار میلیون نفر قبل از تابستان بھ اومیکرون احتماالً 
،  گیری از مریض شدن ھمزمان اشخاص زیاد و غیابت آنھا از وظایف، ما برای جلوگی بگیریم. بھ ھمین دلیلآماده 

 برخی از اقدامات را حفظ میکنیم.
است. آنھا توصیھ  گردیدهاتخاذ  این تصمیم بھ اساس توصیھ ھای مسلکی انستیتوت صحت عامھ و ریاست صحت عامھ  

نظر بھ توصیھ ھای    ، حکومتگردد. بھ اساس ارزیابی کلیلغو  میتواند بسیاری از تدابیر و اقداماتمیکند کھ اکنون 
تسھیالت بیشتر را می آورد.  مقامات امور صحی  

 

تسھیالت ما باید انتظار عفونت بیشتر را داشتھ باشیم. ارزیابی ما این است کھ   ۀدر نتیجگار ستوره میگوید: یوناس 
بر  فشار، کار مناسب نیست، با توجھ بھ این کھ در وضعیت فعلی کھ مردم و صنعت را متأثر میسازد یاقدامات شدید

و ما کنترول خوب بر غیابت مریضی داریم.است خدمات صحی کم   
 

 برخی از تغییرات قرار ذیل است:
 گردھمایی ھا در داخل و فضای آزاد وجود ندارد.   و در منازل اندر مورد محدودیت تعداد مھمان ھتوصیھیچ  •
در حالت  ، در مراسم و گردھمایی ھایی کھ برای اشتراک کننده گان چوکی ھای مشخص وجود داشتھ باشد  •

، تیاتر و کلیسا؛ یعنی از تمام چوکی ھای موجود استفاده گردد. مثالٌ در سینما ھاالزامات فاصلھ لغو مینشستن 
 رعایت فاصلھ را مھیا سازند.  امکانبرگزارکننده گان باید  گرفتھ میتواند.صورت 



، ولی فعالیت ھا باید منع فروش و مکلفیت سرویس مشروبات الکولی در جاھای نشستن مھمانان لغو میگردد •
 گیرد.اقدامات کنترول عفونت صورت بق ط

بھ سطح ملی توصیھ نمیگردد کھ کودکستان ھا و مکاتب سطح زرد تدابیر و اقدامات وقایوی را داشتھ باشند.   •
  در زمینھ بھ اعالمیۀ مطبوعاتی مراجعھ کنید.

فزیکی تالش   سگردد کھ برای تدریحرفوی توصیھ می تب، مؤسسات متوسطھ عالی و مکاپوھنتون ھابرای  •
 متر اجباری نیست. ۱، رعایت فاصلھ نمایند. در جریان تدریس

 فعالیت ھای ورزشی و تفریحی سازمان یافتھ در داخل و فضای آزاد میتواند بھ طور عادی اجرا گردد.  •
باید طبق مقررات  فعالیت ھا د ولینگردپارک ھای تفریحی، جمنازیم ھا و امثال آن میتواند دوباره باز  •

 .انجام شوندکنترول عفونت 
. نماینداز خانھ را ارزیابی  کردن کار ضرورتکارفرمایان باید خود  گی نیست.بھ دفاتر خاننیاز  بعد از این •

 چگونھ میتوانند از بیمار شدن ھمھ در یک وقت جلوگیری کنند. کارفرمایان باید توجھ کنند کھ 
 ، مکلفیت انجام دادن آزمایش در سرحدات از بین میرود.ناروی ھزمان عزیمت ب •

 

فبروری لغو کند.   ۱۷الی  این محدودیت ھا را گسترش فعلی عفونتدر صورت توسعھ و  تا حکومت قصد دارد
ضروروت تدابیر و اقدامات محلی را وضع کنند.شاروالی ھا میتوانند در صورت   

 

ۀ فعلی فرق بین اشخاص واکسین شده و واکسین نشده وجود داشتھ باشد. اگر میخواھد کھ در اقدامات وضع شدنحکومت  
، ممکن است استفاده از کارت واکسین کرونا در محافل و  باشد ضرورت در آینده بھ وضع نمودن اقدامات شدیدتر

 رستورانت ھا الزم شود.
  کھ ما ینبلند است. ا پوشش واکسینسطح  در نارویگوید: ، میگویل شیرکولوزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی، ان

محدودیت در  و بسیاری از تدابیر و اقدامات، از جملھ منع فروش مشروبات الکولی، سرویس در جاھای نشستن اکنون
م، وضع تدابیر و اقدامات شدید برای اشخاص واکسین نشده مفاد بسیار  گان در محافل را لغو میکنیتعداد اشتراک کننده 

ت واکسین کرونا در داخل کشور اقدام مناسب نیست.  استفاده از کار ما معتقد ھسیتم کھدر حال حاضر دارد.   کم  
 

او خاطر نشان میسازد کھ اشخاص واکسین نشده و اشخاصی کھ در معرض خطر بیشتر قرار دارند، باید محتاط باشند  
، گردھمایی ھای بزرگ و تجمعات در رستورانت ھا و بار ھا خودداری کنند. بھ اساس تجاربو از اشتراک در 

 واکسین شده و اشخاصی کھ از  فاصلھ در چنین جاھا دشوار است. برای ساکنین دایمی سوالبرد، اشخاص کامالً رعایت 
بھ وجود می آید. ھمھ اشخاصی   أتاستثن در آزمایش قبل از عزیمت بھ سوالبرد شده اند، صحت یاب ۱۹-بیماری کووید

ساعت خود را تست کنند. ۲۴کھ بھ سوالبرد می آیند باید در مدت   
 

 اقدامات وضع شده فعلی را در اینجا مشاھده کنید.  فھرست •

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/#tiltak


 اقزایش عفونت 

مبتال خواھند شد کھ ما باید   ه بھ ویروسدر ھفتھ ھای آیندتعداد زیاد افراد : و خدمات مراقبتی میگوید عامھ وزیر صحت
را داریم. زمان آن فرارسیده است کھ ما  ویروس عوتوانایی کنترول شی اکنون ماگی داشتھ باشیم. اما برای این کار آماد

و   تھ باشیمھراس داش باید بھ طور عادی زنده گی کنیم. نزدیک بھ دوسال می شود کھ بھ ما گفتھ می شود کھ از کرونا
فبروری   ۱۷در آینده با این ویروس زنده گی خواھیم کرد. ھدف ما این است کھ بتوانیم تدابیر و اقدامات وقایوی را الی 

گسترش ویروس از وضعیت فعلی متفاوت نباشد. کنیم، بھ شرط این کھ وضعیت دور   

 اکنون بستر میشوند. در شفاخانھ بیشتر تعداد اشخاصچون تعداد زیاد مردم بھ ویروس مبتال میشوند بھ ھمین اساس 
بستر میشوند و تعداد کم آنھا نیاز   وتاهخطر بستر شدن در شفاخانھ ھا کمتر است. مریضان برای مدت ک نظر بھ گذشتھ

 بھ مراقبت عاجل دارند. 
حکومت برای جلوگیری از فشار زیاد بر خدمات صحی و مراقبتی در شاروالی ھا یک عده   ،وزیر ضحت می افزاید

گانھ  ، تعدیالت در توصیھ ھای آزمایش و اقدامات جدارنطین عفونت اقدامات را عملی نموده است. بھ طور مثال: لغو ق
گسترده ویروس را کنترول ت عامھ، شاروالی ھا میتوانند کھ شیوع حپور ریاست صبرای خدمات صحی. بھ اساس را

پالن گ شیوع برای افزایش ظرفیت خدمات منابع و در صورت وقوع موج بزر) ۲۵۰اکنون چندین شاروالی (  نمایند.
اکنون فشار بر شفاخانھ ھا کم است.   مشخص دارند. ھای  

 

در خانھ ھای سالمندان و ، ما باشد لندعفونت بسطح کھ ویروس بسیار مسری و   وقتیکھمیگوید:  عامھ وزیر صحت
  نیستیم افراد از در برخی جلوگیری از عوارض جدیمراکز مراقبت نیز شاھد مبتال شدن افراد خواھیم بود. ما قادر بھ  

باعث بستر شدن در  در آینده نیز  پاندمیکنیم.  معالجھ  موسمینزای اولنفا ماننداما زمان آن رسیده است کھ ویروس را 
 خواھد شد.  افراد گ و میرشفاخانھ ھا و مر

 

. اتخاذ شود، ممکن است تدابیر و اقدامات شدیدتر بیشتر گردداگر فشار بر خدمات صحی و مراقبتی   
 

 (آزمایش، انزوا، ردیابی عفونت و قرنطین)  TISKتسھیالت بیشتر در اقدامات 

است. در   گردیدهلغو  الً توصیھ در مورد آزمایش ھای منظم در مکاتب، کودکستان ھا و سکتور تعلیم و تربیھ قب
برای استفاده  در مکاتب و پوھنتون ھا  بھ سطح محلی توانند آزمایش ھا رامی دارند ظرفیت کافی   کھ والی ھاییرشا

.قابل دسترسی باشد آسانیآزمایش ھا بھ  برای افراد دارای عالیم است کھ این این بھ منظور تھیھ نمایند.  

ده و افراد نزدیک بھ شخص مصاب خود اعضای خانوا کھ می شود، اما توصیھ می شود  لغوقرنطین عفونت برای ھمھ 
کنند، اما ندارند خود را تست  الزم نیست ،شخص مصاب کھ دارای عالیم نیستند سایر تماس ھای نزدیکرا تست کنند. 

 باید متوجھ عالیم باشند. 

توصیھ می شود کھ تنھا در صورت داشتن عالیم تست   آنکوچکتر از  اطفال متوسطھ و یا، برای اطفال مکاتب ابتدائیھ
پایین بخوانید. معلومت بیشتر را در  شخص مصاب عضو خانواده آنھا نیز باشد. گرشوند، حتی ا  



 

کمک  در این مورد ند در صورت ضرورتن، اما شاروالی ھا می توااست رد یابی عفونت مسؤلیت فردی ۀاکنون وظیف
تان اطالع دھید تا آنھا نیز بھ  بھ تماس ھای نزدیک ،کنند. ما توصیھ میکنیم کھ در صورت مبتال شدن بھ بیماری کووید

توجھ خاص داشتھ باشند.  بیماری کرونا عالیم  
 

می شود.  ھا لغو تو رستوران مراسمگان در ه کنند اشتراکمھمانان / نام ثبت  ، مکلفیت  TISKدر اقدامات  با تسھیالت
 کافی است.  Smittestoppاستفاده از اپلیکیشن  برای این امر ت عامھ خاطر نشان می سازد کھ حانستیتوت ص

ال شده تمب کھ قبالً ی افراد برای آنعدهرور کاھش می یابد. تغییر در مدت زمان انزوا  ۴روز بھ   ۶مدت زمان انزوا از 
  ۲۴حد اقل   تمھ دادن انزوا درخاقبل از  باید. افراد مصاب دارای عالیم نیز قابل اعتبار است و اکنون در قرنطین ھستند

 . داوم ارزیابی می کندتانزوا را بھ صورت م حکومت مکلفیت. آخرتب نداشتھ باشند ساعت
 ،داشتن ظرفیتدر صورت .  شود ھپرداخت ینتست در ارتباط با سفر بھ خارج از کشور باید توسط مسافر مصارف

 . دنآن را بپرداز مصارفباید  ینمسافر ، ولیآزمایش ھای سفر بھ خارج از کشور را ارائھ دھند ھا می توانند اروالیش
 

 اقدامات بھ سطح ملی قرار ذیل است
 

 توصیھ ھای عمومی 

 پوشانید بینی خود را ب یا عطسھ  د و در زمان سرفھیاً بشویدستان خود را مکرر •

 واکسین کنیدخود را  •

 در صورت بیماری در خانھ بمانید  •

 را انجام دھید.  ۱۹-، آزمایش کوویدتنفسی رایدر صورت بروز عالیم جدید مج •
 فاصلھ و تماس ھای اجتماعی 

 در این مورد برخی .متر را رعایت کنید ۱فاصلۀ   گراناعضای خانواده و اقارب نزدیک، با دیبھ استثنای  •
 .  موجود است استثنائات

پ ھای خطر کار بزرگساالنی کھ با اطفال و اشخاص شامل گرو ، مکاتب ابتدائیھ واطفال کودکستان ھا •
 میکنند، از این امر مستثنی ھستند.

افظت کنند، اما  حافرادی کھ در معرض خطر بیماری جدی قرار دارند و افرادی واکسین نشده باید از خود م •
 اجتماعی مھم است. ھای تماسخود را منزوی نکنند. 

باشند، از  خود و بزرگساالن واکسین نشده باید مراقب  قرار دارند خطر بیماری جدی ی کھ در معرضافراد •
  ھای سفر از و در آنھا ممکن نباشد ھایی کھ حفظ فاصلھ تتجمعات و گردھمایی ھای بزرگ در رستوران

 .ورزندعفونت، اجتناب دارای سطح بلند غیرضروری بھ مناطق 
 تعداد مھمانان در منازل وجود ندارد.  بر محدودیت •
میباشید، ھوای اطاق باید تبدیل  اگر با اشخاصی کھ عضو فامیل شما نباشند برای مدت طوالنی در یک اطاق  •

 .گردد
  



 ماسک 

گاه ھای ایست، رستورانت ھا، ترانسپورت عامھ، تکسی ھا و ھاه گادر صورتی کھ در مغازه ھا، فروش •
موانع  از  گرمتر ممکن نباشد، استفاده از ماسک اجباری می باشد. ا ۱پوشیده رعایت فاصلھ حد اقل سر

 ، کارمندان نیز مکلف بھ استفاده از ماسک می باشند.فزیکی استفاده نشده باشد

، استفاده از  موجود باشد چوکی مشخص اگر برای افرادمراسم یا و  تمیز در رستوران پھلوی ھنگام نشستن •
  ماسک الزم نیست.

 
 سازمان یافتھ  و ورزشی فعالیت ھای تفریحی

برای تمام  آزاد سازمان یافتھ می تواند بھ صورت عادی در داخل و فضای  تفریحیفعالیت ھای ورزشی و  •
 گردد.، انجام با تماس صورت لزومدر گروه ھای سنی، 

 .گرددورزش ھای برتر میتواند بھ طور معمول انجام  •

 SFOمکاتب، کودکستان ھا و 

الً  عم میتوانند فعالیت ھای خود را تحت شرایط وقایوی ادامھ دھند. کودکستان ھا، مکاتب و مراکز آموزشی •
 . (مدل چراغ ترافیکی) بھ معنی سطح سبز تدابیر و اقدامات میباشد این

و آموزش بزرگساالن لغو می  کاتبھا، م کودکستانملی در مورد سطح اقدامات در  بھ سطح توصیھ ھا •
 گردد.

 .گرددآزمایش ھای منظم لغو می  ھا در مورد توصیھ •

 تحصیالت عالی 

 دھند ادامھ می توانند فعالیت ھای خویش را تحت شرایط وقایوی  •

 و محیط  تدریسی عادی یک روز  امکانتوصیھ می شود کھ محصلین تا حد  برای تدریس فزیکی تالش شود. •
 . مطالعھ داشتھ باشندخوب برای 

 اجباری نیست.  در جریان تدریسمتر  ۱رعایت فاصلھ  •

 توصیھ ھا در مورد آزمایش ھای منظم لغو می گردد. •

 زنده گی کاری 

 متر  ۱توصیھ رعایت فاصلھ  •

ھا  ارزیابی  این  در است. مناسب تا چھ حد کار از خانھ کھ نمایندارزیابی  تابھ کارفرمایان توصیھ می شود  •
 .  وجھ شودبیماری ت ابت ھمزمان مامورین بھ علتغیو  بر احتمال عفونت در محیط کار باید

 باشد.  کنرعایت فاصلھ باید مم •
 شود. استفاده از ماسکباید ، موجود نباشد  نیز در صورتی کھ رعایت فاصلھ ممکن نباشد و موانع فزیکی •



پ ھای خطر، اطفال و  گروارائھ خدمات ضروری و حیاتی برای گی مانع و دفاتر خاناگر استفاده از ماسک  •
 الزم نیست.  استفاده از ماسک  ، در آن صورتمیگرددجوانان 

گردھمایی ھا افل و حم  

 گان وجود ندارد. ت بر تعداد اشتراک کننده  یمحدودمحافل و مراسم خصوصی در  •

 مراسم عمومی •

 ھیچ موجودیت وجود ندارد تعداد اشتراک کننده گان مورددر  •

 تحت شرایط وقایویھا ادامھ فعالیت  •

و  نموده شناآ در مورد کنترول عفونت خود را با ستندرد ھای مربوطھ  گان مکلف اند کھ خود را  برگزارکننده •
 .ندنآنھا را رعایت ک

متر بین اشخاصی کھ اعضای یک خانواده و اقارب نزدیک   ۱رعایت فاصلھ برگزار کننده گان باید امکان  •
یک متر لھ صامکلف بھ رعایت ف  گان، اشتراک کننده ھنگام نشستن در جاھای مشخص نباشند را فراھم سازد. 

، در آنصورت از تمام چوکی ھای موجوده استفاده اگر افراد در چوکی ھای مشخص خود نشستھ باشند نیستند.
ھمچنان برخی   متر را مھیا سازد. ۱ فاصلھ  رعایت برگزار کننده گان باید امکاناتگرفتھ می تواند. صورت 

ورزشی و  : ورزشکاران و ھنرمندان در مراسم متر معاف می باشند. مثالً  ۱از گرو ھا نیز از رعایت فاصلھ 
مکاتب   در ۀ اطفال در کودکستان ھا وپ ھای مربوطگرو ،گان برخی از کورس ھا، اشتراک کننده کلتوری

 ئیھ.ابتدا

برای کنترول عفونت در محل   بایدگزارکننده گان ، براشتراک میکنند نفر ۲۰۰ در مراسم کھ بیشتر از •
 آماده کنند. را طرحگزاری یک بر

 رستورانت ھا 

و سرویش مشروبات الکولی در جاھای نشستن مھامان، لغو می   ۲۳توقف فروش مشروبات الکولی ساعت  •
 گردد.

 . متر را رعایت کنند ۱  ۀفاصل در رستورانت ھا ، بایدمھمانانی کھ عضو یک خانواده نباشند •
متر را رعایت کرده نتوانند، بھ  ۱لھ  ص فا مھماناندر آنھا رستورانت ھا نباید فعالیت ھایی را انجام دھند کھ  •

 طور مثال رقصیدن. 
 بھ ثبت نام مھمانان نمیباشند.  رستورانت ھا مکلف •

 آزمایش، قرنطین، انزوا 

  ۲۴  در باید حداقل  دارای عالیم مصابافراد منزوی کنند. روز  ۴افراد مبتال بھ کرونا باید خود را برای مدت  •
 انواع ھمھ. این امر در مورد عاری از تب بوده باشند ،ضد تب ادویھ جاتبدون استفاده از  آخر ساعت

 نیز قابل اعبتار است. افرادی کھ در انزوا ھستند برای مدت انزواویروس صدق می کند. قوانین جدید 



 .می باشنداعضای خانواده شخص مصاب و سایر تماس ھای نزدیک شخص مصاب از قرنطین معاف  •

بھ اعضای خانواده و سایر تماس ھای نزدیک شخص مصاب توصیھ می شود کھ بعد از آخرین تماس با  •
 ند.روز، روزانھ تست کن ۵شخص مصاب خود را برای مدت 

  روزانھ انزوا مدت اجتناب کنند نیز باید در مصاباز تماس نزدیک با فرد  انزوا مدت در نمیتوانند افرادی کھ •
ً ، نیز تست شوند از پایان انزوابعد مدت پنج روز  رایروزانھ ب بعد از آنو  تست شوند مدت  رایب یعنی جمعا

 .تست شوند زرو ۹

کھ  کھ توسط سریع آنتی ژن ، آزمایشآزمایش این ممکن است کھ، اما آزمایش خودی باشدباید  مایشاین آز •
 . PCR امور صحی انجام می شود و یا ھم آزمایش انکارمندتوسط 

ی کھ عالیم دارند توصیھ می شود کھ خود را تست کنند. سایر تماس ھای افراد برای عالوه بر این، تنھا •
بیماری  میباید بھ عالخود را تست کنند ولی  کھ درننیاز ندا نزدیک شخص مصاب کھ عالیم نداشتھ باشند

 توجھ خاص داشتھ باشند. وویدک

تنھا در صورت داشتن عالیم   ھکوچکتر توصیھ می شود کاطفال  مکاتب ابتدائیھ، متوسطھ و متعلمین  برای •
 باشد. ھم کسی مبتالھای شان اگر در خانھ خود را تست کنند، حتی 

از در داخل اماکن عمومی  سایر تماس ھای نزدیک شخص مصابتوصیھ می شود کھ اعضای خانواده و  •
خودداری کنند و در مدت انزوا   روز از اشتراک در تجمعات و مراسم ۱۰ماسک استفاده کنند و برای مدت 

 . ندو خود را تست کن ندمتوجھ عالیم باشند. در صورت بروز عالیم، باید در خانھ بمان

 توصیھ نمیشود. تست ھای منظم ر مکاتب، کودکستان ھا و مؤسسات تحصیالت عالید •

برای   در مکاتب و پوھنتون ھا  بھ سطح محلی می توانند آزمایش ھا رادارند ظرفیت کافی   کھ والی ھاییرشا •
قابل دسترسی  آسانیآزمایش ھا بھ  برای افراد دارای عالیم است کھ این این بھ منظور استفاده تھیھ نمایند.

 .باشد

 ردیابی عفونت 

. شاروالی ھا می توانند در بھ تماس ھای نزدیک خود اطالع دھند افراد مبتال باید در صورت نتیجھ مثبت •
 صورت ضرورت در این مورد کمک کنند.

افراد مبتال . استفاده کنند  تست ھای خودی راجستر  سیستم ھایاز خواھش بھ عمل می آید کھ ھا  اروالیاز ش •
 ذکور راجستر کنند.در سیستم ممی توانند نتیجھ تست خود را 

 راجستر کنند.  Smittestoppافراد مصاب نتیجھ مثبت تست خود را در اپلیکیشن  توصیھ می شود کھ  •

 

 

 



تحت شرایط وقایوی  ھا  فعالیتانجام   

کھ افرادی کھ اعضای یک خانواده و اقارب نیستند، فعالیت تحت شرایط و مقررات وقایوی بھ این معنی است  •
ای  فظ الصحھ، پاکی و تبدیل کردن ھوا طرزالعمل ھحمتر را رعایت کنند و برای  ۱فاصلھ   با ھم باید بتوانند
 .موجود باشدمشخص 

ؤسسات تعلیمی و تحصیالت عالی باید فعالیت ھای خود را تحت شرایط م سایرمکاتب، کودکستان ھا و  •
 وقایوی انجام دھند.

، صالون ھای  گیری از مسدود شدن باید تحت شرایط وقایوی فعالیت کنند: کتابخانھ ھامشاغل ذیل برای جلو •
، حوض ھا، پارک ھای آب بازی، سپا، حوض ھای ھوتل، کلپ ھای  گو، موزیم ھا، صالون ھای بین گباولن

 مارکیت ھای مؤقت و امثال آن. ، مغازه ھا، بازار ھای تجارتی، گاه ھاورزشی، فروش

 سوالبرد 

کامالً واکسین شده   کھ ثابت کنند ساکنین دایمی سوالبرد و اشخاصی کھ با ارائھ کارت واکسین کرونا •
  ن مکلف بھ انجام داد شفا یافتھ اند، قبل از عزیمت بھ سوالبرد ۱۹-ھم از بیماری کوویدیا  و اند

 آزمایش نیستند. 
 خود را تست کنند.  بعد از عزیمت ساعت ۲۴در طول  بایدسفر میکنند افرادی کھ بھ سوالبرد  •

 

 ورود بھ ناروی 

 کسانی کھ بھ ناروی سفر میکنند، منجملھ اتباع ناروی، باید قبل از ورود ثبت نام کنند. تمام •

شفایافتھ اند، مکلف اند   ۱۹-بیماری کووید واکسین شده اند و یا ھم از کھ کامالً  دافرادی کھ نمیوانند ثابت کنن •
 ورود تست منفی را آرائھ کنند. کھ قبل از

 .گرددمکلفیت آزمایش در سرحدات لغو می  •
  

 بخوانید  helsenorge.noمعلومات بیشتر در مورد قوانین ورود را در  •
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