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المواطنون النرويجيون . راضيهاألى إ ، يٌسمح فقط لألجانب المقيمين في النرويج بالدخولكقاعدة أساسية

العمل بقيود دخول صارمة للحد من العدوى القادمة من  يستمر سوفو. لديهم دائما الحق في دخول البالد

  الخارج.

إلى  دخولحق ال الفئات القليلة التي لديها. إذا كنت من قواعد ن خالل قراءة هذه الصفحة، يمكنك التعرف على ما ينطبقم

 تسجيل الدخول.إلى  توجهالنرويج، فيمكنك حينئٍذ ال

وما إذا كان القادمون من هذا البلد ملزمين بالدخول في ، النرويجتحقق من معدل العدوى في البلد الذي ستسافر منه إلى 

 المشمولة بواجب الخضوع عهد الوطني للصحة العامة للبلدان / المناطق في أوروباخريطة الم. يتم تحديث الحجر الصحي

 ثنين.إ يومكل عند منتصف الليل في  لحجر الصحيل

 

لى النرويج )ينطبق ذلك على المواطنين من جميع البلدان بمن فيهم مواطنو االتحاد إالدخول  التالية الفئات ليس بإمكان

 االقتصادية األوروبية ومواطنو دول الشمال(:األوروبي والمنطقة 

  الُسياح 

  كاألجداد ممن ليسوا من الدرجة األولىاألقارب 

 الخطيب وأالحبيب /العشيق 

  و يدرسون في النرويج والذين ال تنطبق عليهم أي من أاألجانب )بمن فيهم مواطنو دول الشمال( الذين سيعملون

 دناه.أاالستثناءات 

 ولكنهم ليسوا مقيمين هنا من قبل. النرويج،و الدراسة في ألى إقامة لغرض العمل ع وناألشخاص الحاصل 

 عمالرجال األ 

 دناه.أن على تأشيرة شنغن للدخول، ولكن ال تنطبق عليهم أي من االستثناءات واألجانب الحاصل 

 األشخاص الذين لديهم منزل لقضاء العطالت في النرويج، ولكنهم ال يقيمون هنا 

 

 لالستثناءات: ا  ملخص دناهأتجد 

 في النرويج وناألجانب المقيم 

 19وفقاً لالئحة التشريعية كوفيد ـو المناطق التي ال تخضع لإللزام بالحجر الصحي أمن البلدان  وناألجانب القادم 

تقوم السلطات الصحية  لن يتم منعهم من دخول البالد.، A، وفقاً لملحق الالئحة aالفقرة األولى الحرف   4 §

 لزام الحجر الصحي بشكل دوري.    إبتحديث قائمة الدول والمناطق المشمولة ب

 ن على موافقة لم الشمل العائليواألجانب الحاصل 

  العائلة المقربين في النرويج أفرادو العيش مع أاألجانب الذين يرغبون بزيارة 

  الزيارات المحددةالوقت مع األطفال في إطار  اءقضغرض ل القادموناألجانب 
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  األجانب الذين لديهم أسباب خاصة تملي منح األجنبي حق الدخول، مثل مسؤوليات الرعاية الخاصة ألشخاص في

 النرويج أو لوجود اعتبارات اجتماعية قوية أخرى

 ن عبر نظام الحصص )إعادة التوطين(وطالبو اللجوء والالجئ 

  المهنية المشمولةبعض الفئات 

o الصحفيون 

o في مجال الطيران ونالبحارة والعامل 

o العاملون في نقل البضائع والركاب 

o الدبلوماسيون والعسكريون 

o عندما يتعلق األمر برعي قطعان الرنة أبناء قومية سامي  

o فراد الطواقم في الرحالت البحيرة البحثيةأالباحثون و 

 ن في المنظمات الدوليةوالنرويجية والعاملن من السلطات واألجانب المدعو 

 األجانب الذين سيتوقفون في مطار في النرويج )سواء أثناء العبور الدولي أو داخل منطقة شنغن( 

  مهمة مجتمعية األجانب الذين يعملون في وظائف 

 يةالصحة والرعاية النرويج اتموظفو الصحة من السويد وفنلندا الذين يعملون في خدم 

 لى إو الذين عليهم المرور عبر البر الرئيسي في النرويج من وأن بشكل ثابت في جزيرة سفالبارد والمقيم األجانب

 .و المسكن في سفالباردأالعمل 

 

وكقاعدة عامة، ال تزال متطلبات إجراء اختبار إلزامي وتسجيل بيانات السفر والحجر الصحي وفندق الحجر تسري على 

 قيود الدخول. أولئك الذين تم إعفاؤهم من 

 

 ية:، يمكن اإلشارة إلى القائمة التالةمهمعتبر وظائف مجتمعية ت فيما يخص الوظائف التي

 (2021 بريلأ 28تم التحديث في )ة همالمجتمعية المقائمة الوظائف 

 

 

 تسجيل الدخول

 
لتي تخضع للحجر اوالمناطق ، يجب على كل من يسافر إلى النرويج من البلدان من أجل السيطرة على العدوى بشكل أفضل

 .هذا أيًضا على المواطنين النرويجيين التسجيل قبل عبور الحدود. ينطبق الصحي

 الوصول إلى النرويج، وال يمكن تسجيل السفر إال عندما يكون الوقت المتبقيقبل يجب على القادمين التسجيل 

 .ساعة 72للدخول أقل من 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/


  اتسجيل الدخول رقمي  •

 

 ً  .شرطة الحدوديةل. وبعد االنتهاء من التسجيل، ستتلقى إيصااًل يجب إبرازە ليجب عليك التسجيل رقميا

 

 20. يتم تخزين البيانات بشكل آمن ويتم حذفها بعد فقط يُطلب من المسافرين تسجيل المعلومات الضرورية

 .السلطات النرويجية فقط هي من لديها حق االطالع على تلك البياناتيوًما. 

   

  +4733412870 سئلة أو تحتاج إلى مساعدة في التسجيل، يمكنك االتصال بالرقمإذا كانت لديك أ 

 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 

Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70 

регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70 

Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70 

 

 

 دخول النرويجالحجر الصحي عند 

 

عفاء من الحجر الصحي إمنح يُ  .و في فندق للحجرأ مكان مناسبفي  لحجر الصحيل الخضوعيجب علی جميع القادمين 

في منطقة الشنغن والمنطقة  العدوى المنخفضة معدالت و المناطق ذاتأحدى البلدان إلألشخاص الذين تواجدوا في 

 المناطق "الصفراء"(البلدان و)أي االقتصادية األوروبية وبريطانيا ال غير 

 

خيرة من الحجر الصحي عند في األشهر الستة األ 19كوفيدـ بمرض و من اصيبواأُمطعمون بالكامل ألشخاص الا عفىيُ 

ثبات ذلك بطريقة موثوقة ويمكن إن يستطيعوا أيونيو، على  11الجمعة الساعة الثالثة ظهراً يوم دخول البالد اعتباراً من 

 التحقق منها. 

 

 18واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  ،أسبوًعا 15-3 الجرعة األولى للقاح منذ يتلق بعديجب على األشخاص المحصنين 

سلبي النتيجة  في حالة اجراء اختبارمغادرة الحجر الصحي  ، ولكن يمكنهمالبالددخول عند لحجر الصحي ل الخضوععاًما 

الوحيدة طريقة هو ال helsenorge.no الدخول علىفي الوقت الحالي، يعتبر تسجيل . على األقل ثالثة أيام من الوصولبعد 

عند لحجر الصحي ممن يخضعون ل. يجب على األشخاص اآلخرين م الأكون الشخص محمياً يمكن التحقق من حيث منة اآل

)وليس االختبار سلبية  PCRإذا كانت نتيجة اختبار  سبعة أيام من الوصول.بعد   PCR اختبار جراءإالبالد دخول 

بعد دخول  ملزمين بالحجر الصحييجب على األشخاص ال، كقاعدة عامة .يمكنهم مغادرة الحجر الصحيالسريع(، 

 ها.أو جزء منالفترة كل لالنرويج، اإلقامة في فنادق الحجر الصحي 

 

 

 فنادق الحجر الصحي 
 

وبريطانيا قضاء فترة خرى غير المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة شنغن يجب على جميع المسافرين من الدول األ

 الحجر الصحي بأكملها في فنادق الحجر.

 

 

حيث تفوق منطقة الشنغن والمنطقة االقتصادية األوروبية وبريطانيا،  داخل بالنسبة للقادمين من إحدى البلدان أو المناطق

لى حين توفر إ دق للحجراعليهم الخضوع للحجر الصحي في فنلف شخص، يتعين أ 100 لكلإصابة  150معدالت العدوى 

. من الممكن قضاء بقية فترة الحجر الصحي بعد تم اجراءه ثالثة أيام بعد الوصول على األقل  PCRنتيجة سلبية الختبار
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و خدمة تقديم الطعام أخر حيث تتوفر غرفة منفصلة مع حمام ومطبخ خاص آو في مكان مناسب أدخول البالد في المنزل 

 .   خرينمخالطة اآل تجنبويمكن فيها 

 

من الحجر لقادمين من إحدى البلدان أو المناطق في منطقة الشنغن والمنطقة االقتصادية األوروبية وبريطانيا عفاء اإيتم  

بلد الذي لفي امعدالت العدوى  ذا كانتإخر آو في مكان مناسب أالصحي الفندقي ويمكنهم قضاء الحجر الصحي في المنزل 

ن ال تتجاوز نسبة النتائج اإليجابية أيوماً األخيرة على  14لف شخص خالل أ 100لكل إصابة  150عن تم السفر منه تقل 

 .% لمن يتم اختبارهم4

 

والتي  ،شنغن التي تتطلب فنادق الحجر الصحيومنطقة الالمنطقة االقتصادية األوروبية  ضمنالمناطق وتعرف على البلدان 

 صفحات المعهد الوطني للصحة العامة.على  منزليتتطلب الحجر الصحي ال

 

 

 عفاء المحصنين من قضاء الحجر الصحي في فنادق الحجرإيمكن 
أنه تم  helsenorge.no من خاللإذا كان بإمكانهم التوثيق على الحدود من الحجر الصحي الفندقي  رينلمسافعفاء اإيمكن 

فنادق الحجر من قضاء الحجر في األطفال  عفىفي األشهر الستة الماضية. يُ  covid-19تطعيمهم أو أنهم أصيبوا بفيروس 

خالل تسجيل الدخول إلى من االّ المقدم  توثيقيتم قبول ال ال ين. في الوقت الحاليصنالصحي عند السفر مع أشخاص مح

helsenorge.no . تفي بالغرضلشاشة الالمأخوذة للقطات او الالورق النسخ المطبوعة على . 

 

 

 نظام االستثناءات
قوية التقدم بطلب للحصول على اجتماعية أسباب وجود توثيق  ستطيعونللذين ي مكنمحدود للغاية، حيث ي بنظامبدء العمل 

فندق الحجر الصحي عند دخول النرويج. هناك عدد قليل جدًا ممن سيحصلون على استثناءات إعفاء من شرط اإلقامة في 

باإلمكان . نظام المذكوراإلجابة على األسئلة المتعلقة بال هات ويمكنطلباهذه ال UDIدائرة الهجرة عالج تُ . نظامبموجب هذا ال

 .تقديم الطلب هنا

 

  منزل / مكان الالحجر الصحي في قضاء ها من ينيمكن للوافد الى القائمة حيثالمزيد من البلدان / المناطق  إدراج

 (2021يونيو  4مناسب )بيان صحفي خر آ ةإقام

  فنادق الحجر الصحيلحجر الصحي عند دخول البالد والقواعد العامة ل 

   ل حالة العدوى في أوروباللحصول على معلومات حوصفحة المعهد الوطني للصحة العامة راجع  

 

 

 على مكان الحجر الصحي للموظفين  مسبقا يجب الموافقة
 

 يجب على الموظفين الذين يُسمح لهم بدخول النرويج االمتثال ألنظمة الحجر الصحي الصارمة للغاية. القاعدة الرئيسية هي

 .أن هذه المجموعة يجب أن تمضي فترة الحجر في فنادق الحجر الصحي

 

 حيث يوفر صاحب العمل أو المستخدم مكان إقامة مناسب تمت الموافقة عليه من قبل المتعهديناستثناءات للموظفين وهناك 

 .. يجب تقديم وثائق تثبت الموافقة عند الدخوللى البالدإ لهيئة تفتيش العمل النرويجية قبل الدخو

 استمارة الطلب على  شاهدarbeidstilsynet.no 

 المزيد من المعلومات ألصحاب العمل والموظفين على هدشا beidstilsynet.noar  
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 ختبارواجب الخضوع لال
 

يوًما الماضية، فيجب عليك إجراء اختبار  14في بلد أو منطقة تخضع اللتزام الحجر الصحي خالل الـ  قد تواجدت كنت إذا

أبريل، ينطبق أيًضا على  19كورونا عند وصولك إلى النرويج. ينطبق هذا أيًضا على المواطنين النرويجيين، واعتباًرا من 

 عاًما. 12األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 

ً ختبار بدون سبب معقول مغادرة البالد طوعالا يمانعون عملشخاص الذين األ قد يتعين على  دفع غرامات.أو  يا

 

االختبار ؤخذ يعند الوصول. يجب أن  SARS-CoV-2 فيروسل ةاختبار سلبيبراز شهادة إن أيًضا يالمسافر علىيجب 

دخول النرويج. ينطبق هذا أيًضا على المواطنين النرويجيين واألجانب المقيمين في النرويج.  تي تسبقساعة ال 24خالل الـ 

موعد المغادرة المحدد  تي تسبقساعة ال 24إجراء االختبار خالل الـ  من الممكنبالنسبة لألشخاص الذين يصلون بالطائرة، 

براز إخيرة من في األشهر الستة األ 19 -كوفيد مرضأصيبوا ب عفى األشخاص المحصنون والذينيُ  للجزء األول من الرحلة.

 جراء اختبار عند الحدود.إنتيجة سلبية الختبار تم اجراؤه قبل السفر، ولكن عليهم 

 

 مناسب الحصول على هذه الشهادة.الغير  منال ينطبق شرط الحصول على شهادة اختبار سلبية إذا كان من المستحيل أو 

 

 

 الحدودية المفتوحة المعابرنظرة عامة على 
 

 (خريطة مع نظرة عامة على المعابر الحدودية المفتوحة مع وبدون محطات اختبار )مديرية الصحة النرويجية 

 

 هاتف معلومات حول الدخول واالختبار والحجر الصحي:
 

  :81555015من النرويج  

 4721898042: من الخارج + 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

