إرشادات حول السفر إلى النرويج
مقال | تم التحديث05.07.2021 :

سوف يستمر العمل بقيود السفر والدخول للحد من العدوى القادمة من الخارج .يسمح وضع العدوى
في الوقت الحالي بمنح بعض التسهيالت.
إذا كنت ممن يمكنهم الدخول إلى النرويج ،عليك أن تتعرف على الشروط الشروط السارية .إذ يجب الخضوع لالختبارات
االلزامية ،وتسجيل الدخول ،والحجر الصحي ،وربما الحجر الصحي الفندقي للعديد ممن يحق لهم دخول النرويج ،ولكن
هناك استثناءات :يُعفى من تم تطعيمهم بالكامل أو من تعافوا من الكورونا خالل األشهر الستة الماضية ،والذين يمكنهم
توثيق ذلك من خالل شهادة كورونا قابلة للتحقق وموصولة بنظام االتحاد األوروبي ،من الحجر الصحي ومن إجراء
االختبار قبل الوصول ومن الفحص على الحدود ومن تسجيل البيانات عند دخول البالد.
تعرف على القواعد والشروط السارية من خالل قراءة هذه الصفحة .ثم انتقل مباشرة إلى تسجيل الدخول.

ليس بإمكان الفئات التالية الدخول إلى النرويج في الوقت الحالي:



سياح ،مع وجود بعض االستثناءات
ال ُ
األجانب (بمن فيهم مواطنو دول الشمال) الذين سيعملون أو يدرسون في النرويج والذين ال تنطبق عليهم أي من
االستثناءات أدناه.



األشخاص الحاصلون على إقامة لغرض العمل أو الدراسة في النرويج ،ولكنهم ليسوا مقيمين هنا من قبل.



رجال األعمال



األجانب الحاصلون على تأشيرة شنغن للدخول ،ولكن ال تنطبق عليهم أي من االستثناءات أدناه.



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

بإمكان الفئات التالية الدخول إلى النرويج في الوقت الحالي:


األجانب المقيمون في النرويج



األجانب المقيمون في منطقة أو بلد ُمصنف بكونه "أخضر" ضمن البلدان أو المناطق داخل المنطقة االقتصادية
األوروبية أو منطقة الشنغن والمملكة المتحدة ،أي البلدان والمناطق التي ال تخضع لإللزام بالحجر الصحي وفقا ً
لالئحة التشريعية كوفيدـ 19البند الرابع  § 4الفقرة األولى الحرف  ،aوفقا ً لملحق الالئحة .A



األجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تعافوا من مرض كورونا خالل األشهر الستة الماضية ويمكنهم توثيق
ذلك من خالل شهادة كورونا تحمل رمز االستجابة السريعة بحيث تكون قابلة للتحقق من قبل السلطات النرويجية.



األجانب الذين يرغبون بزيارة أو العيش مع أفراد العائلة المقربين في النرويج



األجانب الحاصلون على تصريح لم الشمل العائلي



أفراد عائلة مواطني دول المنطقة االقتصادية األوروبية أو مواطنو المنطقة االقتصادية األوروبية الذين لديهم
ارتباط عائلي مماثل بمواطن نرويجي والذين سيقيمون في النرويج.



األجانب الذين تربطهم إحدى العالقات األسرية التالية مع شخص مقيم في النرويج :الزوج/الزوجة ،أو الشريك
ال ُمسجل ،أو ال ُمساكن ،أو األطفال القصر ،أو أوالد الزوج  /الزوجة ،والوالدان أو أزواج الوالدين ألطفالهم القصر
أو ألطفال شريك حياتهم القصر.



األجانب المقيمون في المنطقة االقتصادية األوروبية أو المملكة المتحدة ،وتربطهم إحدى العالقات التالية بشخص
مقيم في النرويج :األطفال البالغون وأبناء الزوج ،أو الزوجة ،ووالدين أو الوالدان وزوج األم أو زوجة األب
ألطفالهم القصر أو ألطفال شريك حياتهم واألجداد واألحفاد من الدرجة األولى أو الثانية ،والحبيب أو الحبيبة مع
أطفالهم القُصر (من خالل نظام قائم على تقديم الطلبات للحصول على موافقة مسبقة لزيارات الحبيب أو الحبيبة)



األجانب المقيمون في بلدان ثالثة مختارة قام المعهد الوطني للصحة العامة بتقييمها ،والتي تربطهم إحدى العالقات
التالية بشخص مقيم في النرويج :األطفال البالغون وأبناء األزواج .والوالدان وزوج األم أو زوجة األب ألطفالهم
القصر أو ألطفال شريك حياتهم واألجداد واألحفاد من الدرجة األولى أو الثانية ،والحبيب أو الحبيبة فوق سن 18
وأطفالهم القُصر (من خالل نظام قائم على تقديم الطلبات للحصول على موافقة مسبقة لزيارات الحبيب او
الحبيبة) .يجب أال يقل عمر العالقة عن تسعة أشهر ويجب أن يكون الطرفان قد التقيا على أرض الواقع سابقا ً.



األجانب القادمون لغرض قضاء الوقت مع األطفال في إطار الزيارات المحددة



األجانب الذين لديهم أسباب خاصة تملي منح األجنبي حق الدخول ،مثل مسؤوليات الرعاية الخاصة ألشخاص في
النرويج أو لوجود اعتبارات اجتماعية قوية أخرى



طالبو اللجوء والالجئون عبر نظام الحصص (إعادة التوطين)



بعض الفئات المهنية المشمولة :الصحفيون ،البحارة والعاملون في مجال الطيران ،والعاملون في نقل البضائع
والركاب ،والدبلوماسيون والعسكريون ،وأبناء قومية سامي عندما يتعلق األمر برعي قطعان الرنة والباحثون
وأفراد الطواقم في الرحالت البحيرة البحثية



األجانب المدعوون من السلطات النرويجية والعاملون في المنظمات الدولية



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



األجانب الذين يعملون في وظائف مجتمعية مهمة



موظفو الصحة من السويد وفنلندا الذين يعملون في خدمات الصحة والرعاية النرويجية



األجانب المقيمون بشكل ثابت في جزيرة سفالبارد أو الذين عليهم المرور عبر البر الرئيسي في النرويج من وإلى
العمل أو المسكن في سفالبارد.

باإلضافة الى ذلك قد قٌرر أن الطالب والتالميذ الذين تم قبولهم في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة بإمكانهم دخول
النرويج اعتباراً من األول من شهر أغسطس/آب.

هل تنتمي إلى إحدى الفئات التي لديها حق الدخول إلى النرويج؟
تسجيل الدخول
يجب على القادمين إلى النرويج تسجيل البيانات الضرورية لضمان تطبيق قواعد الحجر الصحي قبل الدخول إلى النرويج.
ويسري ذلك أيضا ً على القادمين من المناطق أو الدول "الخضراء اللون"
• اذهب إلى تسجيل الدخول رقميا ً
إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في التسجيل ،يمكنك االتصال بمكتب االستعالمات على الرقم الهاتف  +4733412870أو على
البريد االلكتروني support@entrynorway.no

اإلعفاء من واجب تسجيل الدخول:
يُعفى من تسجيل الدخول األشخاص الذين يمكنهم تقديم شهادة كورونا الرقمية الخاصة باالتحاد األوروبي والتي تُثبت بأنهم
قد تم تطعيمهم بالكامل أو أنهم تعافوا من مرض كوفيد  19خالل األشهر الستة األخيرة .بعد االنتهاء من التسجيل ،ستتلقى
ً
إيصاال عليك إبرازه للشرطة على الحدود.

الحجر الصحي عند دخول النرويج
يتوجب على جميع القادمين الخضوع للحجر الصحي في مكان مناسب أو في فندق للحجر .مدة الحجر الصحي عند دخول
البالد هي في األساس  10أيام .يُمكن لألشخاص ال ُمطعمين بالكامل أو من تعافوا من مرض كوفيد  19خالل األشهر الستة
الماضية ،والذين يمكنهم توثيق ذلك من خالل شهادة كورونا قابلة للتحقق وتكون مرتبطة بالنظام التابع لالتحاد األوروبي
دخول النرويج بحرية بغض النظر عن البلد القادمين منه .يتم إعفاء هؤالء األشخاص من الحجر الصحي ومن إجراء اختبار
قبل الوصول ومن إجراء الفحص على الحدود وكذلك من متطلبات التسجيل عند الدخول.
يجب على األشخاص الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة منذ  15-3أسبوعًا ،واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما الخضوع
للحجر الصحي عند دخول البالد ،في حالة قدومهم من بلد مصنف باللون األحمر أو األحمر الداكن .ويمكنهم مغادرة الحجر
الصحي في حالة إجراء اختبار سلبي النتيجة (اختبار  )PCRبعد ثالثة أيام من الوصول على األقل.
يُعفى من الحجر الصحي عند دخول البالد المسافرون الذين تواجدوا في مناطق أو دول ذات معدالت عدوى منخفضة ضمن
المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن والمملكة المتحدة (ما يُعرف بالمناطق أو الدول الخضراء) ،بمعنى آخر الدول
التي تقل فيها معدالت العدوى عن عن  100،000 / 50خالل األسبوعين األخيرين وتكون نسبة االختبارات اإليجابية أقل
من أربعة بالمائة.





خريطة الدول  /المناطق ذات اللونين األحمر واألخضر (المعهد الوطني للصحة العامة)
الحجر الصحي عند دخول البالد والقواعد عند الوصول إلى النرويج  -المعهد الوطني للصحة العامة
معلومات عن نظام فنادق الحجر الصحي

الحجر الصحي في المنزل أو في فندق الحجر؟
يُحدد مستوى العدوى في البلد الذي تواجد فيه المسافر في آخر  10أيام قبل الدخول ما إذا كان يتوجب عليه قضاء الجزء
األول من الحجر الصحي في الفندق .يعتبر التوقف في رحلة ترانزيت لتبديل الطائرة أيضًا كتواجد في هذا السياق .يجب
على األشخاص الذين سيقيمون في فنادق الحجر الصحي القيام بذلك في مكان الوصول إلى النرويج.
قائمة البلدان التي تخضع لواجب البقاء في فنادق الحجر الصحي تتبع الملحق  Bمن الئحة كوفيد  19التشريعية .إذا كان
المسافر قد تواجد في منطقة مدرجة في الملحق  ،Bسيُفرض الحجر الصحي المتكون من جزأين .يجب على المسافر البقاء
في فندق الحجر الصحي حتى تظهر نتيجة سلبية في اختبار  PCRالذي تم إجراؤه بعد مرور  3أيام بعد الدخول على االقل.
يمكن تنفيذ المدة المتبقية من الحجر الصحي في المنزل أو في مكان آخر مناسب لإلقامة حيث يمكن تجنب االختالط
باآلخرين ،وأن تتوفر غرف فردية ،مع حمام خاص ،ومطبخ خاص أو خدمة تقديم الطعام .بالنسبة لألشخاص الملزمين
بالحجر الصحي عند دخول البالد والذين لم يتواجدوا في المناطق المدرجة في الملحق  Bخالل آخر  10أيام قبل الدخول،
ولديهم منزل خاص بهم أو مكان آخر مناسب لإلقامة حيث يمكن تجنب االختالط مع اآلخرين ،وتتوفر فيه غرف فردية مع
حمام خاص ومطبخ خاص أو خدمة تقديم طعام ،يتم إعفاؤهم من واجب قضاء مدة الحجر في فنادق الحجر الصحي.


شاهد خريطة المعهد الوطني للصحة العامة لوضع العدوى في أوروبا

يجب على األشخاص الذين سيقيمون في فنادق الحجر الصحي القيام بذلك في مكان الوصول إلى النرويج .ال يمكن أن
تتجاوز فترة اإلقامة في فندق الحجر المدة المقررة للحجر الصحي عند دخول البالد.

ال يتوجب على المحصنين والقاصرين البقاء في فنادق الحجر الصحي.
يُعفى األشخاص الذين يمكنهم توثيق أنهم محصنون من واجب اإلقامة في فنادق الحجر الصحي:
 .1من تم تطعيمهم بالكامل ضد SARS-CoV-2
 .2من تلقى جرعة اللقاح األولى ،ويعتبر ذلك ساري المفعول من  3إلى  15أسبوعًا بعد التطعيم.
 .3من أجرى اختبار فيروس  SARS-CoV-2بطريقة مختبرية معتمدة ،وكانت النتيجة إيجابية مع مدة تتراوح من
انتهاء العزل الصحي حتى  6أشهر بعد تاريخ االختبار.

نظام االستثناءات
لقد بدأ العمل بنظام محدود للغاية ،حيث يمكن للذين يستطيعون توثيق وجود أسباب اجتماعية قوية التقدم بطلب للحصول
على إعفاء من شرط اإلقامة في فندق الحجر الصحي عند دخول النرويج .هناك عدد قليل جدًا ممن سيحصلون على
استثناءات بموجب هذا النظام .تدرس دائرة الهجرة  UDIهذه الطلبات ويمكنها اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالنظام
المذكور .باإلمكان تقديم الطلب هنا.
يجب على العاملين 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 .شاهد المزيد من المعلومات في النقطة أدناه.

العمالة الوافدة وقوانين الحجر الصحي
يجب على العاملين 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 .هناك استثناءات للعاملين والمتعهدين حيث يوفر
صاحب العمل أو المستخدم مكان إقامة مناسب تمت الموافقة عليه من قبل هيئة تفتيش العمل النرويجية قبل الدخول إلى
البالد .يجب تقديم وثائق تثبت الموافقة عند الدخول.
 شاهد استمارة الطلب على arbeidstilsynet.no
 شاهد المزيد من المعلومات ألصحاب العمل والموظفين على arbeidstilsynet.no
 قواعد جديدة فيما يخص الحجر الصحي عند دخول البالد ألفراد الطاقم على متن سفن الركاب (البيان الصحفي
بتاريخ  28يونيو )2021

واجب الخضوع لالختبار
شرط إجراء فحص كورونا عند الوصول:
يُعفى األشخاص ال ُمطعمون بالكامل ،أو الذين تعافوا من مرض كورونا خالل األشهر الستة الماضية والذين يمكنهم توثيق
ذلك من خالل شهادة كورونا قابلة للتحقق وتكون مرتبطة بالنظام التابع لالتحاد األوروبي .يجب على جميع المسافرين
اآلخرين إجراء االختبار على الحدود ،وينطبق ذلك أيضا ً على المواطنين النرويجيين والقادمين من البلدان والمناطق
المصنفة بالخضراء وكذلك األطفال تحت سن  12عاماً.
قد يتعين على األشخاص الذين يمانعون عمل االختبار بدون سبب معقول مغادرة البالد طوعيا ً أو دفع غرامات.

شرط تقديم تأييد يثبت نتيجة سلبية الختبار كورونا قبل الوصول:
يُعفى المسافرون القادمون من البلدان أو المناطق المصنفة باللون األخضر واألشخاص ال ُمطعمون بالكامل ،أو الذين تعافوا
من مرض كورونا خالل األشهر الستة الماضية والذين يمكنهم توثيق ذلك من خالل شهادة كورونا قابلة للتحقق وتكون
مرتبطة بالنظام التابع لالتحاد األوروبي .وينطبق ذلك أيضا ً على المواطنين النرويجيين ،ولكن ليس األطفال تحت سن 12
عاماً.
بالنسبة لألشخاص القادمين جوا ً ،من الممكن إجراء االختبار خالل الـ  24ساعة التي تسبق موعد المغادرة المحدد للجزء
األول من الرحلة .يُعفى األشخاص المحصنون والذين تعافوا من مرض كوفيد 19 -في األشهر الستة األخيرة من إبراز
نتيجة سلبية الختبار كورونا تم إجراؤه قبل السفر ،وال يُشترط عليهم إجراء اختبار على الحدود .ال ينطبق شرط الحصول
على شهادة اختبار سلبية إذا كان من المستحيل أو من غير المناسب الحصول على هذه الشهادة .بالنسبة لألشخاص الذين
يواصلون السفر من البر الرئيسي إلى جزيرة سفالبارد ،لم يعد يُشترط تقديم نتيجة اختبار سلبية لـ  SARS-CoV-2قبل
المغادرة لألشخاص الذين يمكنهم توثيق أنهم محصنون ويمكنهم تقديم شهادة كورونا.



مزيد من المعلومات حول واجب الخضوع لالختبار ()helsenorge.no
تعديل تدابير مكافحة العدوى عند السفر في سفالبارد وللرحالت البحرية الساحلية

نظرة عامة على المعابر الحدودية المفتوحة
يمكن لبعض الفئات من المسافرين استخدام المعابر الحدودية غير المدرجة في قائمة المعابر المعتمدة للحدود
ظهرا يوم  17يونيو يمكن لألشخاص الذين يعيشون في السويد
الداخلية لمنطقة الشنغن ،واعتبارا ً من الساعة 12
ً
والذين يتنقلون للعمل في النرويج استخدام جسر سفينسوند القديم  Svinesundsbroenعند عبور الحدود.


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

الرقابة الحدودية على اليخوت القادمة من الخارج إلى النرويج
ستخضع قوارب التنزه أي اليخوت التي تصل إلى النرويج من خارج البالد هذا الصيف للتفتيش الحدودي العادي ونفس
قواعد االختبار والحجر الصحي التي يخضع لها المسافرون بالسيارة والطائرة .يتم فرض قيود مؤقتة هذا الصيف فيما
يخص الموانئ التي يمكن استخدامها إذا أتى أحد ما من الخارج على متن يخت .تم تحديد الموانئ التالية كنقاط عبور
حدودية قانونية للمسافرين باليخوت:
 هامرفست Hammerfest
 ترومسو Tromsø
 بودو Bodø
 تروندهايم Trondheim
 أليسوند Ålesund
 بيرغن Bergen
 ستافنجر Stavanger
 كريستيانساند Kristiansand
 ساندفيور Sandefjord
 ميناء أوسلو Oslo Havn
 هالدن  /سبونفيكا Halden/ Sponvika
ستصبح التغييرات سارية المفعول بدءا ً من الساعة  12ظهرا ً يوم االثنين  21يونيو ،وتنطبق حتى  30سبتمبر .2021


التفتيش الحدودي لليخوت القادمة من الخارج إلى النرويج (بيان صحفي  18يونيو )2021

هاتف معلومات حول الدخول واالختبار والحجر الصحي:



من النرويج81555015 :
من الخارج+4721898042 :

هل ستسافر إلى الخارج هذا الصيف؟ اطلع على معلومات مهمة تقدمها وزارة الخارجية .UD

