حول السفر إلى النرويج
التاريخ2021.03.29 :

للحد من مخاطر العدوى المستوردة من الخارج ،قامت الحكومة بتشديد شروط دخول
األجانب إلى النرويج.
من حيث المبدأ ،يسمح لألجانب المقيمين في النرويج فقط بدخول النرويج .وينطبق هذا أيضًا على مواطني المنطقة
االقتصادية األوروبية.
وبالنسبة للقلة القليلة التي يمكنها دخول النرويج (معفون من قيود الدخول) ،فإن إجراءات االختبار اإللزامي وتسجيل
السفر إلی النرويج والحجر الصحي واإلقامة في فندق الحجر الصحي ال تزال تسري عليهم .اطلع على ما ينطبق في
حالتك بقراءة هذه الصفحة .بعد ذلك يمكنك االنتقال إلى تسجيل الدخول.

ولکن ال يزال هناك استثناءات لبعض المجموعات.
بين العديد من اآلخرين ،فإن المجموعات التالية لديها حق السفر إلی النرويج:
• األجانب المقيمين في النرويج
• إذا كانت هناك أسباب خاصة تملي منح األجنبي حق الدخول ،مثل مسؤوليات الرعاية الخاصة ألشخاص في النرويج أو
لوجود اعتبارات اجتماعية قوية أخرى.
• األجانب الذين يقضون الوقت مع األطفال في إطار ترتیبات الزیارة أو الحضانة.
• أفراد األسرة المقربون ألشخاص مقيمين في النرويج ،أي الزوج(ة)  /الشريك(ة) المسجل  /المتعايش(ة) ،واألطفال
القصر أو أوالد الزوج أو الزوجة أو آباء أو زوج األم/زوجة األب ألطفال قاصرين أو أوالد الزوج/الزوجة.
• الصحفيون وغيرهم من العاملين لحساب مؤسسات إعالمية أجنبية
• األجانب الذين سيتوقفون في مطار في النرويج (سواء أثناء العبور الدولي أو داخل منطقة شنغن)
• البحارة والعاملين في مجال الطيران
• األجانب الذين يقومون بنقل البضائع والركاب
• األجانب الذين يعملون في وظائف مهمة للمجتمع
• موظفو الصحة من السويد وفنلندا الذين يعملون في خدمة الصحة والرعاية النرويجية
• األطفال والتالميذ الذين يتنقلون من السويد أو فنلندا إلى رياض األطفال أو المدارس األساسية أو الثانوية ،واألشخاص
الذين يتعين عليهم القيام بالنقل الضروري بين المنزل وروضة األطفال أو المدرسة

اعتبارا من  20شباط/فبراير  ، 2021قد يتم إجراء استثناءات من قيود الدخول للمسافرين من رجال األعمال الذين تمت
•
ً
الموافقة علی دخولهم وف ًقا لنظام التقدم الذي أعدته  .NFDهذا نظام محدود للغاية قائم على تقديم الطلبات لمجتمع األعمال
قادرا على جلب األفراد الضروريين للغاية لألعمال.
ليكون ً
اعتبارا من يوم االثنين  1آذار/مارس ،سيتمكن المتنقلون اليوميون من السويد وفنلندا مرة أخرى من القدوم للعمل في
•
ً
النرويج في ظل نظام اختبار ومراقبة صارم .اقرأ المزيد هنا.
يجب على المتنقلين عبور الحدود في معبر حدودي مفتوح خالل ساعات عمل المعبر .شاهد الخريطة التي تتضمن نظرة
عامة على المعابر الحدودية المفتوحة المزودة بمحطات االختبار وبدونها (مديرية الصحة النرويجية).

کأساس لما يعتبر وظائف مجتمعية حاسمة ،يمكن اإلشارة إلى القائمة التالية:
قائمة الوظائف المجتمعية البالغة األهمية (تم التحديث في  17فبراير )2021
• اإلدارة وإدارة األزمات
• الدفاع
• القانون والنظام
• الصحة والرعاية بما في ذلك الصيدليات وقطاع النظافة
• خدمات االنقاذ
• األمن الرقمي في القطاع المدني
• الطبيعة والبيئة
• أمن اإلمدادات
• المياه والمياه العادمة
• الخدمات المالية
• إمدادات الطاقة
• االتصاالت اإللكترونية
• النقل
• الخدمات القائمة على األقمار الصناعية
للعلم ،يتم التأكيد على أنه ال يزال بإمكان جميع المواطنين النرويجيين السفر إلى النرويج.
التغييرات هي نتيجة لحالة العدوى الحالية المتميزة بتفشي السالالت المتحورة من الفيروس ،والقصد هو أن تكون التدابير
مؤقتة للسيطرة على حالة العدوى.

تسجيل الدخول
لتحسين السيطرة على العدوى ،يجب على كل من يسافر إلى النرويج من البلدان الحمراء التسجيل قبل عبور الحدود .ينطبق
هذا أيضًا على المواطنين النرويجيين.
يجب على القادمين التسجيل قبل الوصول إلى النرويج ،وال يمكن تسجيل السفر إلی النرويج إال عندما يكون الوقت المتبقي
للدخول أقل من  72ساعة.

• تسجيل الدخول رقم ًيا
ً
إيصاال يجب عليك إبرازە لشرطة المراقبة الحدودیة.
يجب عليك التسجيل رقميا .وبعد االنتهاء من التسجيل ،ستتلقى
يُطلب من المسافرين فقط تسجيل المعلومات الضرورية لهذه األغراض .يتم تخزين البيانات بشكل آمن ويتم حذفها بعد 20
يو ًما .فقط السلطات لديها حق الوصول إلى هذە البيانات.
إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة في التسجيل ،يمكنك االتصال بالرقم .+47 33 41 28 70
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

الحجر الصحي
يجب علی جميع القادمين أن يقضوا عشرة أيام في الحجر الصحي .من الممكن إنهاء الحجر الصحي بعد اليوم السابع على
أقرب تقدير إذا كانت نتيجة اختبار کوفيد 19-للمسافر سلبية مرتين بعد الوصول.
• مزيد من المعلومات حول دخول الحجر الصحي

فندق الحجر الصحي
كقاعدة عامة ،يجب عليك تنفيذ الحجر الصحي للمسافرين في فندق حجر صحي حيث تصل إلى النرويج .األشخاص الذين
يأتون إلى النرويج ألداء عمل أو مهام ،والذين يمكنهم توثيق أن صاحب العمل يوفر مكان إقامة مناسبًا ،معفون من التزام
اإلقامة في فنادق الحجر الصحي .يجب أن يكون لدى صاحب العمل مكان إقامة معتمد مسبقًا .اطلع على مزيد من
المعلومات في القسم التالي.
• بيان صحفي مؤرخ  :2021.03.12يتوجب علی مزيد من الناس اإلقامة في فنادق الحجر الصحي وتمدید قيود السفر
إلی النرويج
• معلومات حول فنادق الحجر الصحي
• تعميم معدل حول فنادق الحجر الصحي

يجب الموافقة على مكان الحجر الصحي للموظفين مسبقًا
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.
هناك استثناءات للموظفين والمقاولين حيث يوفر صاحب العمل أو المستخدم مكان إقامة مناسبًا تمت الموافقة عليه من قبل
هيئة تفتيش العمل النرويجية قبل الدخول .يجب تقديم وثائق تثبت الموافقة علی مکان اإلقامة عند الدخول.
• انظر استمارة الطلب على arbeidstilsynet.no
• شاهد المزيد من المعلومات ألصحاب العمل والموظفين على arbeidstilsynet.no

واجب الخضوع لالختبار
تم فرض االختبار كإجراء الزامي على الحدود .إذا كنت خالل الـ  14يو ًما الماضية في بلد أو منطقة مشمولة بالحجر
الصحي ،فيجب عليك إجراء اختبار كورونا عند وصولك إلى النرويج .ينطبق هذا أيضًا على المواطنين النرويجيين.
على األشخاص الذين يرفضون اجراء االختبار بدون وجود أسباب مقنعة مغادرة البالد بشكل طوعي او سيتم معاقبتهم
بغرامات مالية.
يجب على المسافرين األجانب أيضًا إبراز اختبار سلبي لـ  .SARS-CoV-2يجب أن يُجری هذا االختبار خالل الـ 24
ساعة األخيرة قبل دخول النرويج .اعتبارا من  1ابريل يسري هذا أيضا على المواطنين النرويجيين واألجانب المقيمين في
النرويج .يجب أن يُجری هذا االختبار خالل الـ  24ساعة األخيرة قبل دخول النرويج .بالنسبة لألشخاص الذين يصلون إلى
النرويج بالطائرة ،فيجوز إجراء االختبار خالل الـ  24ساعة األخيرة قبل موعد المغادرة المحدد للجزء األول من الرحلة.
ال يسري شرط ابراز شهادة فحص سلبية اذا كان من المستحيل او من الصعب للغاية نسبيا الحصول على هذه الشهادة
• لمزيد من المعلومات حول التزام الخضوع لالختبار ()helsenorge.no
• بيان صحفي :قواعد اكثر صرامة فيما يخص الخضوع لالختبار وفنادق الحجر الصحي عند الدخول الى البالد

نظرة عامة على المعابر الحدودية المفتوحة
• خريطة تتضمن نظرة عامة على المعابر الحدودية المفتوحة المزودة بمحطات االختبار وبدونها (مديرية الصحة النرويجية)

خدمة هاتف المعلومات حول الدخول إلی البالد واالختبار والحجر الصحي:
• من النرويج815 55 015 :
• من الخارج+47 21 93 78 40 :

