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میں قرنطینہ ہوٹل کی ایک سکیم متعارف   2020نومبر 

کروائی۔ بنیادی اصول تو یہ ہے کے ناروے ٓانے 

میں گزرانے کے  والےمسافر قرنطینہ کو قرنطینہ ہوٹل

پابند ہیں، لیکن کچھ گروہوں کو اس ذمہ داری سے 

 استثنائ حاصل ہے۔

 9ہے تاکہ  ایک صلہیکا ف عیتوس ںیم میہوٹل اسک نیحکومت نے قرنط

سے باہر کے ممالک سے آئے  نگنیش ای ای اے /بجے سے  12 بوقت یمئ

۔ ایہوٹلوں کا آرڈر متعارف کرا نیہوئے تمام مسافروں کے لئے قرنط

 اتیکچھ مستثن ںیسفر کے مقصد سے قطع نظر الگو ہوتا ہے۔ اس م ہی

 .پڑھ دیمز۔ ںیہ

دس دن قرنطینہ ‘ سرخ سطح والے ممالک سے ناروے ٓانے والوں کو الزما

اگر  جا سکتا ہے ایمدت کو مختصر ک یک قرنطیناگے۔ میں گزارنے ہوں

 یمدت کے دوران منف قرنطینہ کیریعے ذکے  سٹیآر ٹ یس یشخص پ یکوئ

ساتویں دن کرتا ہے جو پہنچنے کے بعد  زیکے نتائج کو دستاو سٹیٹ

وہ ، خواہ  ںیہ ںیم ملک داخلے کے قرنطینہوہ افراد جو  لیا گیا ہو۔

 ںیصورت م یصرف اس ، ںیگھروں م ینج ایہوں  ںیہوٹلوں مقرنطینہ 

رابطے سے  یبیجب وہ دوسروں سے قر کتےہیںس آرہائش گاہ سے باہر 

۔آپ کام پر، اسکول یا بارنےہاگے نہیں جا سکتے اور نہ ںیکرسک زیگر

یہ اس کے بلکل  استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرائعہی عوامی نقل و حمل کے 

 قطع نظر ہے کے ٓاپ ناروے میں رہائش پزیر ہیں کے نہیں۔

بنیادی اصول تو یہ ہے کے ناروے ٓانے والے مسافرقرنطینہ کو قرنطینہ 

ہوٹل میں گزرانے کے پابند ہیں، لیکن تبدیلیوں کے بعد کن گروہوں 

کو اس ذمہ داری سے استثنائ حاصل ہےاور انھیں کتنا عرصہ قرنطینہ 

سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ جو افراد ناورے  ل میں گزارنا ہوگا۔ہوٹ

میں مقیم ہیں یا ان کی مستقل رہائش ہے اور وہ بیرونِ ملک کے غیر 

قرنطینہ کا پورا ‘ ضروری سفر سے ناروے واپس ٓاتے ہیں تو انھیں الزما

اب یہ افراد آنے کے تین دن  عرصہ قرنطینہ ہوٹل میں گزارنا ہوگا۔

بعد لیے جانے والے ٹیسٹ کے منفی جواب آنے پر بھی قرنطینہ ہوٹل سے 

نہیں نکل سکتے ۔اس کے عالوہ سرحد پار کرنے والے افراد میں  معاہدے 

کے مطابق بچوں اور والدین کے درمیان مالقات اور غیر ملکی 

 ہو گا۔  سفارکاروں کو قرنطینہ ہوٹل سے نیا  استثنا ئ حاصل

ان تبدیلیوں کے بعد قرنطینہ کی مدت ہوٹل میں گزارنے کا اطالق 

 مندرجہ ذیل پر نہیں ہوتا:

  وہ افراد جو ناروے میں رہتے ہیں اور اس بات کا دستاویزی ثبوت

پیش کر سکتے ہوں کہ وہ ضروری سفر پر تھے)مزید معلومات کے لیے 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-reisende-ma-pa-karantenehotell/id2848119/


ی مناسب جگہ پر نیچے دیکھیے(۔انہیں قرنطینہ ذاتی گھر یا ایسی ہ

گزارنا ہوگاجہاں پر دوسروں سےقریبی رابطے سے گریز ممکن ہو، 

 اعلیحدہ کمرے، اپنا غسل خانہ اور اپنے باورچی خانے یا کھان

جو اسے دستاویزی طور پر ثابت نہیں کر  ملنے کی سہولت موجود ہو۔

سکتے کہ سفر ضروری تھا، انھیں قرنطینہ ہوٹل میں الزمُا قیام کرنا 

ہوتا ہے جو داخلے سے  ںیاستثنا ان افراد پر الگو نہ ہی ا ۔ہو گ

  ۔رہے ہوں میکے عالقے سے باہر مق نگنیاور ش ای ای اےدن  10پہلے 

  جو افراد ثابت کر سکتے ہیں کے وہ ناروے میں ذاتی رہائش یا

کرایہ پر رہتے ہیں اور قرنطینہ کے لیے ان کے تصرف میں الگ سونے 

اور باورچی خانے کی سہولت موجود ہے اور سفر  بیت الخالئکا کمرہ، 

نہایت ضرورت کے تحت تھا۔ جو کرایہ پر رہتے ہیں ان کے پاس چھ 

استثنا ان افراد پر  ہی ماہ کی مدت تک کا کرایہ نامہ ہونا چاہیے۔

 نگنیاور ش ای ای اےدن  10ہوتا ہے جو داخلے سے پہلے  ںیالگو نہ

  وں۔رہے ہ میکے عالقے سے باہر مق

  مالزمین اور ٹھکیدار کے لئے ٓاجر یا مئوکل مناسب رہائشی جگہ

کی طرف  (Arbeidstilsynet)فراہم کریں جو لیبر انسپیکشن اتھارٹی

سے ملک میں داخلے سے پہلے منظور کرائی گئی ہو۔ اندراج کے وقت 

منظوری کے لیے دستاویزات پیش کرنا ضروری ہے۔ مزید معلومات کے 

داخلےکے قرنطینہ میں مالزمین کے لئے رہائش کی لیے دیکھیں:  

 ںیاستثنا ان افراد پر الگو نہ ہی  arbeidstilsynet.no منظوری

کے عالقے سے  نگنیاور ش ای ای اےدن  10ہوتا ہے جو داخلے سے پہلے 

 رہے ہوں۔  میباہر مق

  وہ مسافر جو مضبوط فالحی تحفظات کی دستاویز پیش کر سکتے ہیں اور

ان کے پاس ذاتی استعمال کی مناسب جگہ ہونا چاہیے جہاں ودوسروں 

سےقریبی رابطے سےبچنا ممکن ہو اور جس میں نجی سونے کا کمرہ ، 

ولت موجود ہونی بیت الخالئ، اور باورچی خانہ یا کھانے کی سہ

چاہیے۔ داخلے کے وقت ان کےپاس رہائش کے نگراں کی طرف سے ایک 

تصدیق نامہ موجود ہونا چایئےکہ رہائشی جگہ ان ضروریات کو پورا 

 کرتی ہے۔

  والدین اور کمِسن بچےجو متفقہ مالقات یا مستقل مالقاتوں کے سلسلے

 میں سرحد پار کرتے ہیں۔

 یمںیان کے مطابق اسک پناہ گزین اور مہاجرین کے لئے 

   لمبی مسافت کے ڈرائیوروں اور اتحادی فوجی یونٹوں اور نارویجن

بندرگاہوں پربجروں میں کام کرنے والوں کے لیے  خصوصی 

  انتظامات۔

  ،غیر ملکی سفارتکار ، ضمنی تسلیم شدہ سفارتکار اور سفارتی قاصد

یں درج م 5-1یا دفعہ   4-1جیسےتارکینِ وطن کے قوانین کی دفعہ 

 ہے۔ 

سے پہلے ناروے سے باہر چلے  2021مارچ  13عالوہ ازیں وہ افرا د جو 

گئے تھے ملک واپس ٓانے پر قرنطینہ اپنے گھر پر گزار سکتے ہیں اگر 

وہ یہ ثابت کردیں کے سفر کی نوعیت مکمل فالحی تحفظات کے زمرے میں 

میں ہے۔  eدوسری کڑی حرف  کی 5پیراگراف ٓاتی ہے جیسا کے اس کا ذکر 

 ان سخت فالحی تحفظات کو کیسے سمجھنا ہے مندرجہ ذیل مفصل  درج ہے۔

کے تقاضوں کے ، اگر وہ  دیق یک یتنہائ یکس ریمدت ، بغ یک نطینہرق

 ے ہوں۔  اکٹھے رہ ںیاور اپنے ملک م ںیساتھ ناروے کا سفر کر کیا

https://hioa365-my.sharepoint.com/personal/s238860_oslomet_no/Documents/Document%2013.docx
https://hioa365-my.sharepoint.com/personal/s238860_oslomet_no/Documents/Document%2013.docx
https://hioa365-my.sharepoint.com/personal/s238860_oslomet_no/Documents/Document%2013.docx


اور  EEAدن کے دوران جو افراد  10 یناروے پہنچنے سے پہلے آخر

ہوٹلوں  ہنی، ان کو قرنط ںیہرہے ریپذ امیکے عالقے سے باہر ق نگنیش

 ہیجب تک کہ وہ  ہے ، ںینہ استثنائسے  یذمہ دار یک امیق ںیم

، پہلے  6dکشنیضوابط کے س 19ئڈ وکہ وہ کو ںیکرسکتے ہ ںینہ زیدستاو

 ۔ںیہ ی  کے حرف کے مطابق مستثن چی، ا فی، ا یکے مطابق ، ا راگرافیپ

 ںیہ ی  کے سبب مستثن االتیخ یجو سخت فالح ںیوہ افراد شامل ہ ںیاس م

عملہ  یسفارت یملک ریغمہاجرین، پناہ گزین اور ہجرت کرنے والے  ،

اس کے  سرحد عبور کرنے والے افراد۔ ںیاور متفقہ مالقاتوں کے سلسلے م

عہدے  یملک ریغ تعینات اسٹیشنوں میں  سفارتیعالوہ ، ناروے کے 

نیز ان کے شریک حیات،  ۔ںیہ اتیسے مستثن اصول اس یداروں کے لئے بھ

 یمسلح افواج کجو اہلکار  یاور دفاعساتھ رہنے والے محبوب یا بچے، 

 گئے تھے۔ جےیجانب سے اسائنمنٹ پر بھ

گے کہ وہ  ںیکے لئے استعمال کر قیتصد یاس بات ک زاتیمسافر دستاو

 کیسے ا ںیم اتیسے مستثن یذمہ دار یٹھہرنے ک ںیہوٹلوں م ہنیقرنط

 یہون ںیم یزیانگر ای نشی، ڈ ڈشیجو ناروے ، سو ںیہ ی  مستثن

 یدوسر ںیہے کہ بارڈر کنٹرول م یجاسکت یک ںیتوقع نہ ہی۔ںیچاہئ

 جائے گا۔ ایپر غور ک زاتیدستاو یجانے وال یجمع ک ںیزبانوں م

مختلف اصطالحات سے کیا مراد ہے اس بارے میں مزید 

  معلومات:

 رہائش پزیر

 اندراج ادارہجن کا  ںی" سے مراد وہ افراد ہیرہائش ںیناروے م"

 و۔کے طور ہ یناروے کے رہائش ںیم اتیبرائے شمار

 ہیانتظام کسیہونا، مثال کے طور پر ٹ یرہائش ںی: ناروے مزاتیدستاو

 جا سکتا ایک  شیپ ثبوتمعلومات کا حوالہ دے کر  یکے پاس درج رہائش

 ہے۔

جانے سے پہلے  ےیکےل یملک رہنے والے طلبائ جو  پڑھائ رونیطلبائ: ب

ان  ںیم یمردم شمار یکے دوران بھ یتھے، اکثر پڑھائ میمق ںیناروے م

ناروے کا    ںیکے ضوابط کے مطابق انہ 19۔ڈیکا اندراج رہتا ہے۔ کوو

 یمانا جاتا ہے۔ دوسرے نورڈک ممالک کے طلبائ کو بھ ی" ہی"رہائش

سمجھا جاےگا، بےشک  یکے اصولوں کے مطابق ناروے کا رہائش نہیقرنط

اصولوں کے  یاندراج کے خصوص ںینورڈک ممالک م ںیکے ملک م یپڑھائوہ 

  ۔ںیدرج ہ میتحت مق

ملک  رونیخدمات پر مامور افراد اور ان کے اہل خانہ کو ب یسفارت

 یبات فوج یہیسمجھا جاتا ہے۔  یہ یسے قطع نظر ناروے کا رہائش امیق

کا  نےیملک خدمات انجام د رونیب ںیہے جنہ یالگو ہت یجوانوں پر بھ

 ہے۔ ایگ ایحکم د

 ساتھ رہنے والے محبوب اور بچے ،یویب اںیم

اس سے پہلے ان افرادکو قرنطینہ ہوٹل سے استثنائ حاصل تھا، جو 

ناروے میں داخلے کے وقت دستاویزی ثبوت فراہم کر سکیں کہ وہ ناروے 

رہائشی کے ساتھ شادی شدہ یا ان کے مشترکہ بچے ہوں تو ایسی کے 

صورت میں قرنطینہ شریک حیات کی رہائشگاہ یا دوسرے سرپرست کے گھر 

اس گروپ بندی کے  ۔ یہ رعایت اب ختم کر دی گئی ہے ۔گزار سکتے ہیں



افراد اب قرنطینہ ہوٹل سے صرف اس صورت میں استثنائ حاصل کر سکتے 

زی طور پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان پر ہیں اگر دستاوی

۔ مثال کے طور پر شدید دیگرمستثنیات سے کسی ایک کا اطالق ہوتا ہے

فالح و بہبود کی بنیاد پر ناروے میں اپنے شریکِ حیات کو ملنے آنا، 

اور شریک حیات کے پاس مناب رہائش کا انتظام ہو جہاں دوسروں سے 

علیحدہ کمرہ، غسل خانہ اور الگ  قریبی رابطے سے گریز ممکن ہو، نیز

ایسی فالح و بہبود کا  باورچی خانہ یا کھانے کی سہولت موجود ہو۔

بیوی کی شدید عاللت ہو سکتا ہے۔ سخت فالحی تحفظات کے /مطلب میاں

 بارے میں مزید تفصیل نیچے مالخطہ کریں۔

کم ِسن بچے اور والدین جو متفقہ یا مستقل مالقاتوں کے سلسلے میں 

سرحد پار کرتے ہیں، یا قوانین برائے اطفال اور  قوانین برائے 

تحفِظ اطفال کے تحت مشترکہ رہائش رکھتے ہیں، انھیں اس کے باوجود 

۔ قرنطینہ کو مناسب جگہ قرنطینہ ہوٹل میں قیام سے استثنائ حاصل ہے

گزارنا ہوگا لیکن الگ کمرے، غسل خانے اور باورچی خانے کا تقاضہ 

ایسے مسافر کو کام اور اسکول کے اوقات کارمیں  تا۔نہیں کیا جا

استثنائ حاصل ہے، لیکن فارغ وقت میں نہیں۔اس کے باوجود مالقات 

 فارغ وقت میں کی جا سکتی ہے۔

دستاویزات:  کہ مذکورہ شخص والدین  اور بچے کے مابین رابطے کےلیے 

قاتی سرحد پار کر رہاہے۔اس کا ثبوت مشترکہ رہائش کا معاہدہ یا مال

 معاہدہ پیش کر کے کیا جا سکتا ہے۔

 مستقل رہائش

مستقل رہائش  ںیجو ناروے م ںی"مستقل رہائش" سے مراد وہ افراد ہ

کا  ہیکرا ایگھر کے مالک  یوہ لوگ جو ذات ںیرکھتے ہوں، عالوہ از

مستقل رہائش کے مالک  ںیوہ ناروے م یک ںی۔   فرض کرںیمکان رکھتےہ

 ںیشامل ہوتے ہ یوہ افراد بھ ںیتو اس م ں،یہ تےیپر ل ہیگھر کرا ای

 ںیاندراج م یتک ٓاباد یابھ کنیں تو منتقل ہوچکے ہوں، لیجو ملک م

گزارنے والوں کے  نہیقرنط ںیمکان م۔ہو یاطالع داخل دفتر نہ ک یاس ک

الخالئ  تیسونے کا کمرہ، ب ںیحصہ ہونا چاہے جس م یالگ رہائش ےیل

 ادہیسہولت موجود ہو۔ اس استثنائ کے بعد ز یخانہ ک یاور باورچ

طور پر  یہے، حاالنکہ اصول ںیاجازت نہ یافراد کو  گھر بانٹنے ک

 اںیہوتا ہے۔ بہرحال م ایپر ل ہیمتعدد افراد نے مل کر مکان کرا

مدت گزار سکتے  یک نہیقرنط ںیگھر م کیمحبوب اور ان کے بچےا ،یویب

 یک 5 راگرفیرہے ہوں اور پ ساتھ ںیوہ اپنے ملک م کہیبشرط ں،یہ

 ۔ہو ایکے تحت ناروے کا سفر اکھٹے ک یکڑ یسریت

ہے  یضرور ےیکے مکان کو "مستقل رہائش" سمجھا جائے اس کے ل ہیکرا

امالک کو دفعات  یحیمدت کم از کم چھ ماہ ہو۔ تفر ینامہ ک ہیکہ کرا

عام  ہیکے  وںیسمجھا جائے گا ک ںیکے مطابق '' مستقل رہائش '' نہ

 ہوتا۔ ںیکا مستقل گھر نہ یطور پر کس

 یزیداخلے کے وقت دستاو ںینامہ ملک م ہیکرا ای تی:ملکزاتیدستاو

معلومات، متعلق سے  کسیکرنا ہو گا۔ مثال کے طور پر، ٹ شیطور پر پ

 ایہے۔  یجا سکت یسے ثابت ک رہیمعلومات وغ یک سوںیف یگئ یادا ک

شخص کا مالک ہونا  یکے اندراج سے حاصل کردہ معلومات جو کس یاراض

پر الگ ان کر کے   Altinn.noکو   زیدستاو یٓاخر ۔ںیہ یظاہر کرت

جا سکتا  ایصفحات سے ڈائون لوڈ ک ی( کkartverketاندراج ) یاراض



 یاراض https://seeiendom.kartverket.no/ :ںیکرمالحظہ معلومات  دیمز ۔ہے

مدت کم از کم چھ ماہ  ینامہ جس ک ہی. کراےیکھید دادیاندراج۔ جائ

   استعمال ہو  سکتا ہے۔ ےیکے ل قیتصد یکے گھر ک ہیہو کرا

مستقل رہائش رکھنے والوں کے  ایافراد  میمق ںیناروے م

 سفر یےضروریل

مستقل رہائش ہے اگر  یجن ک ای ںیہ میمستقل مق ںیجو افراد ناروے م

ہوٹل  نہیسفر ضرورت کے تحت ہو ،تو صرف وہ لوگ قرنط ایگ ایان کا ک

اور وہ داخلے سے  ںیہ ی  سے مستثن یذمہ دار یگزارنے ک نہیقرنط ںیم

 یضرور«دن پہلے ای ای اے اور شینگن کے عالقے سے باہر نہیں رہے۔ 10

کے سلسلے  میملک تعل رونِ یب ں،یکا مطلب ہے کام کے سلسلے م »سفر 

 ںیکے زمرے م ادوںیبن یکے سفر جو سخت فالح تینوع یاور دوسر  ںیم

سفر ضرورت  ایآ  ںیکرنا ممکن نہ قیتصد ےیاگر مسافر کے ل ۔ںیآتے ہ

 یک نہیہوٹل قرنط نہیاسے قرنط ںیتو اس صورت م ںینہ ایکے تحت تھا 

جانے  ےیآنے کے سات دن کےبعد ل  ایکرنا ہو گا،  امیمدت ق یپور

 ٓاجاتا۔ ںیجواب نہ یکا منف سٹیٓار ٹ یس یوالے پ

 یزیانگر ای نشی، ڈ ڈشیہے ناروے ، سو یجس کا سفر ضرور زاتیدستاو

 یکے ساتھ ہونا ضرور زاتیہے اور اس کے ساتھ دستاو یہونا ضرور ںیم

 ںیناروے م ایے نیہ یرہائش ظاہر ہوتا ہو کہ آپ  ہی ںیہے جس م

 مستقل رہائش ہے۔

 سمجھا جاتا ہے: یضرور ںیجنہ ںیمثال یک سفر

 (قی: آجر / مؤکل سے تصدزاتیدورے )دستاو یکاروبار 

 سفر کر  ںیکے سلسلے م لیجو اپنے کھ یکے کھالڑ  سطح ی  اعل

 (قیتصد یاس سے ملنے وال ای، کلب  میٹ ی: قومزاتی)دستاورہےہوں

 کام کے  یمگر عارض ںیہ ریمستقل رہائش پز ںیوہ افراد جو ناروے م

سمجھا جائے  یان کا سفر ضرور ںیملک ٓاتے جاتے ہ رونیب  ںیسلسلے م

مثال کے طور پر  ۔الگو ہوتا ہے یہی یبھ ےیگا۔ ان کے اہل خانہ کےل

اہلکار شامل ہوں  یعہدداران اور دفاع ناتیملک تع رونیب ںیاس م

کا حکم  نےیخدمات انجام د ںیم وںیکاروائ یاالقوام نیب ںیگے جنہ

 یامداد یکس ای،  یکمپن ینج یافراد جو کس سےیاور ا ہے ایگ اید

سب سے اہم  ۔ںیملک کام کرتے ہ رونیطور پر ب یکے لئے عارض میتنظ

 یرہائش ںیناروے م یہے کہ آج بھکی  تیہے کہ مالزمت اس نوع ہیبات 

اور جانے کا سفر ان کے ساتھ آنے آنےناروے  سمجھا جاتا ہے۔

، بچے  ساتھ رہنے والے محبوب،  اتیح کیافراد )شر کنبہ کے والے

ملک  رونیسمجھا جاتا ہے جو ان کے ساتھ ب یضرور یکے لئے بھریوغ

 ریرہائش پز ںیتقاضہ کہ افراد کا ناروے م ہی ۔(ںیمنتقل ہوتے ہ

اس شق  کنیل ،ہوتا ہے یہے اس کا اطالق اہِل خانہ پر بھ یہونا الزم

 ۔ہے ںیفرد کے ساتھ سفر کرنا شرط نہ یکے مطابق اہِل خانہ کا مرکز

)دستاویزات: آجر کی طرف سے تصدیق ، مطالعہ کی غیر ملکی جگہ سے 

 اہل خانہ کےلویگھر طلباء کی شناخت یا سفارتی / خدمت کے پاسپورٹ۔

 زاتیدستاو یمالزم کے ساتھ تعلقات ک ای، طالب علم یےافراد کے ل

 ہے۔( یالزم یکرنا بھ شیپ

  آنے اور جانے کا سفر ان لوگوں کے لیے جو ناروے میں مقیم ناروے

اور ان کے اہل  ہیں، لیکن بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہوں
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طرح سمجھا جائے گا  یافراد کو اس لوی، گھر ںیاس تناظر م خانہ۔

 یملک ری: غزاتی)دستاوہوا ہے انیب ںیکہ مذکورہ باال نکات م سایج

 (ٹیفکیسے طلبہ کا سرٹ یورسٹیونی

  ( اپنے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں کیا جانے واال سفر

 (ٹیفکیسرٹڈاکٹری دستاویزات: 

 کی شدید عاللت یا قریب المرگی کی صورت میں  رشتہ داروں قریبیاپنے

 (ٹیفکیسرٹدستاویزات: ڈاکٹری کیا جانے واال سفر)

 شرکت کے لئے سفر  ںیمتدفین  اینماز جنازہ  یرشتہ داروں ک یبیقر

فوتگی کا  ای نامہ دعوت جنازوں میں شرکت کا : زاتی)دستاوناکر

 دعوت(ی طرح کی اسہار یا اشت

 ڈاکٹر کا زاتیعالج حاصل کرنے کے لئے سفر )دستاو یطب یضرور :

  (ٹیفکیسرٹ

 بار ادہیسے ز کیمدت کے دوران ا یدن ک 15ان افراد کے لئے جو 

عائد  یذمہ دار ہ کی نیقرنطجہاں کے عالقوں سے  نڈیفنل ای ڈنیسو

رہائش کے جو کام کی جگہ اور  ، پہنچتے ہیںناروے  ہوتی ہے سے

 ھیں ضروری سفر کی دستاویز پیش کرنےکی اندرمیان سفر کرتے ہیں، 

اور مناسب مقام  یرہائش کے کس ای ںیاپنے گھر م ہی۔ ہے  ںیضرورت نہ

مکان کا مالک  ںیاگر وہ شخص ناروے م ۔ںیانجام دے سکتے ہ ہنیپر قرنط

ضرورت  یاس ک ہے ، ںیرجسٹرڈ نہ ںیناروے م کنیل ہے ، دار ہیکرا ایہے 

 یروم ، باتھ روم اور باورچ ڈیب ںیم ونٹیالگ  کیا قرنطینہ ہے کہ 

 جاسکے۔ ایخانے کے ساتھ کرا

 

 ین جو ناروے کے رہائشی نہیں ہیںمالزم

جو افراد کام یا ٹھیکے کے مقصد کے لیے ناروے سفر کرتے ہیں لیکن 

ناروے کے مستقل رہائشی نہیں، انھیں قرنطینہ ہوٹل سے اس صورت میں 

استثنائ حاصل ہے کہ اگر ٓاجر نے ان کے ملک داخلے سے پہلے لیبر 

انسپیکشن اتھارٹی سے قرنطینہ کے سہولیات دینے کی جگہ منظور کروا 

ک میں داخلے پر، ٓاجر یا ٹھیکہ دینے والوں کو رہائشی رکھی ہو۔ مل

 ہوں گے۔کرنے شیپمنظوری کے دستاویز 

نارویجن لیبر  منظوری اسکیم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے :

 ۔انسپیکشن اتھارٹی کی ویب سائٹ دیکھیں

جانب سے منظور شدہ رہائش گاہ  یک یانسپکشن اتھارٹ بریل جنینارو

رابطے سے  یبیدوسروں کے ساتھ قر ںیکو فارغ وقت م داریکیٹھ ایمالزم 

ی ۔اس رہائشگاہ میں کمرے میں ٹیلی وژن، بچنے کے قابل بنائے گ

الخالئ اور باورچی خانہ یا کھانے کی سہولت  انٹرنیٹ، علیحدہ بیت

موجود ہونی چاییے۔ اس کا مطلب یہ ہے کی مالزم یا ٹھیکےدار کے پاس 

ذاتی استعمال کا کمرہ، بیت الخالئ اور کھانا پکانے کے لیےالگ 

باورچی خانہ ہونا چاہیے۔ اگر رہائشی جگہ پر کھانا پیش کرنے کی 

  ضرورت کا اطالق نہیں ہوتا۔  سہولت ہو تو علیحدہ باورچی خانے کی

کرنے یا ٹھیکے کا معاہدہ کرنے کام  یمدت لیطومالزم یا ٹھیکےدار جو 

 ی  ہوٹلوں سے استثن نہیقرنط جائزہ ان کا کی شرائط کےسلسلے میں ٓاتےہیں

 کنڈیس 5 کشنیضوابط کے س 19-ڈیجاسکتا ہے جو کوو ایکے مطابق ل

مستقل رہائش رکھنے والوں پر  ںی( کے مطابق ناروے می)س راگرافیپ
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کم  ۔ مالزم یا ٹھیکےدار کے پاس  اپنا ذاتی مکان یا۔ ںیالگو ہوتے ہ

از کم چھ ماہ کی مدت کا  کرایہ نامہ  ہونا چاہیے۔ مکان میں الگ 

رہائشی حصہ ہونا الزمی ہے۔ کمرہ، بیت الخالئ اور  باورچی خانہ کے 

عام طور پر  ںیس تناظر مہونا چاہئے۔ ا یبرآں، سفر ضرور دیمزساتھ۔ 

سمجھا  ںینہ یخاندان سے ملنے کے لئے سفر ضرور ںیملک م یاپنے آبائ

  ۔ مزید معلومات کے لیے اوپر درج نکتے کو پڑھیے۔ جاتا ہے

خاص گروپوں کے لیے محدود استشنائ جنہوں نے ضروری سفر 

  نہیں کیا

جو افراد نہایت اہم فالحی ضروریات موجود ہونے کے ثبوت دے سکتے 

ہوں، اور جنکے پاس رہنے کو مناسب قیامگاہ ہو، جہاں الگ کمرا، الگ 

، اور الگ باورچی خانہ یا کھانا منگوانے کے انتظام ہو، بیت الخالئ 

اور جہاں دوسرے افراد سے قریبیی رابطے سے بچنا ممکن ہو، انہیں 

وٹل میں رہنے سے استثنا حاصل ہے۔ بشرطیکہ وہ رہائش گاہ قرنطینہ ہ

فراہم کرنے والے شخص سے تصدیق نامہ پیش کر سکیں کہ رہائشگاہ الزمی 

تقاضے پورے کرتی ہے۔ یہ تمام گروپوں کے افراد پر الگو ہوتا ، اور 

ان پر بھی جو نہ تو ناروے کے مستقل مقیم ہیں اور نہ انکی مستقل 

دنوں  10ان لوگوں کے لئے جو داخلے سے پہلے پچھلے  اور ںیہ رہائش ہ

 ۔ںیکے عالقے سے باہر رہے ہ نگنیاے اور ش یا یسے ا

تاہم ایک محدود استثنائی اصول ہے اور اس کا اطالق کچھ خاص حاالت 

 : الگو ہوسکتا ہے ی  جہاں استثن ںیمثال یحاالت ک سےی۔ امیں ہوتا ہے

  لوگوں کی خصوصی نگہداشت کی وہ لوگ جن پر ناروے میں رہنے والے

 ذمے داری عائد ہے۔

  ی رشتےدار جو ناروے میں رہتے ہیںبیقرشدید علیل یا قریب المرگ 

 ۔ ںیوالے ہ نےیجو اپنے بچے کو جنم د  

 قریبی عزیزوں کے جنازے یا تدفین میں شرکت۔ 

  ہے اور قرنطینہ ہوٹل  عارضہوہ لوگ جنہیں کوئی بیماری یا طبی

 لیات مہیا نہیں کر سکتا۔خصوصی عالج یا سہو

وہ افراد جو والدین اور بچوں کے مابین متفقہ مالقات کے سلسلے میں 

سرحد پار کرتے ہیں وہ بھی پہلے اس اصول کے تحت حصہ تھے، لیکن اب 

ان کو  قرنطینہ ہوٹل سے الگ استثنائ حاصل ہے۔ اوپر دی گئی وضاحت 

 دیکھیں۔ 

ثابت کرنے کے لیے، مثال کے طور پر  ڈاکٹری  وجوہاتی فالحی وق

۔ یا ان مواقع میں  زیدستاو یدوسر یکوئ یقسم ک یاسیا   ٹیکیفیسرٹ

تحریری  یذاتجب اس طرح کے دستاویزات پیش کرنا ممکن نہ ہو، تو 

  اعالمیہ پیش کر کے دستاویزات کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔

یہ تصدیق کرنا ضروری ہے، کہ  پرممکنہ طور  عالوہ ازیں داخلےکے وقت

رہائشگاہ میں الگ کمرہ، الگ غسل خانہ، الگ باورچی خانہ یا کھانا 

پہنچانے کی سہولت اور دوسروں سے نزدیکی رابطے سے گریز ممکن ہے۔یہ 

سے دیا جائے گا۔ وہ  جانبتصدیق نامہ رہائش مہیا کرنے والے کی 

قرنطینہ کی مدت میں مسافر جو عام ہوٹل میں )قرنطینہ ہوٹل نہیں( 

قیام کریں گے ، تو اس ہوٹل کو ایسا تصدیق نامہ جاری کرنا ہوگا۔ 



یہ تصدیق نامہ کافی سمجھا جائے گا کہ اس شخص کے پاس رہائش کی 

  مناسب جگہ موجود ہے۔

افراد جو ای ای اے اور شینگن کے عالقے سے باہر رہے  وہخاص طور پر 

 ہیں 

دنوں کے دوران ای ای  10وہ افراد جو ناروے پہنچنے سے پہلے گزشتہ 

اے اور شینگن کے عالقے سے باہر رہے ہیں وہ صرف قرنطینہ ہوٹلوں میں 

 ںیکر سک شیپرہنے کی ذمہ داری سے مستثنی  ہیں اگر وہ یہ دستاویز 

پیراگراف )ای(، ایف، ایچ دوسرا  5ضوابط کے سیکشن  19-کہ وہ کوویڈ

کے تحت آتے ہیں۔ اس استثناء ڈی، پہلے پیراگراف میں  6یا سیکشن 

، پناہ کے متالشیوں  ادوںیبنمیں وہ افراد شامل ہیں جو مضبوط فالحی 

بچوں کے ساتھ اور عبوری پناہ گزینوں، غیر ملکی سفارت کاروں اور 

الوہ ناروے کے ۔ اس کے ع ںیکرتے ہکے سلسلے میں سرحد پار مالقات 

اور بچوں اور مسلح محبوب فارن سروس مشنز اور ان کے شریک حیات، 

استثنی  دیا  یکو بھافواج کی جانب سے بھیجے گئے دفاعی اہلکاروں 

دیگر استثنی  اس گروپ پر الگو  ںیشرط م یکگیا ہے۔ قرنطینہ ہوٹل میں 

  نہیں ہوتے۔

 

 ساتھ سفر کرنے والے خاندان کیناروے کے لئے ا

میاں بیوی، ساتھ رہنے والے محبوب، یا انکے مشترکہ بچے اگر ناروے 

اکٹھے سفر کرتے ہیں اور اپنے ملک میں ساتھ رہتے ہیں تو قرنطینہ 

کی مدت کے دوران اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں الگ کمرے کی 

ضرورت نہیں ۔  وہ ایک ہی بیت الخالء اور باورچی خانہ زیر استعمال 

  یں۔ ال سکتے ہ

مندرجہ باال بیان کردہ خاندانی رشتہ داری نہ رکھنے کی صورت میں، 

اکٹھا سفر کرنے کی صورت میں الگ بیت الخالء، باورچی خانہ یا کھانا 

 منگوانے کےسہولت  سے استثنا نہیں پا سکتے۔

دستاویزات:  خاندانی رشتےداری ظاہر کرنے کے لیے نکاح نامہ یا 

جا سکتا ہے، اس کے ساتھ وطن سے الیاہوا  پیدائش کا سرٹیفیکیٹ دیا 

یا ٹیکس سے متعلق معلومات، ادا کی گئی فیسوں کی کا معاہدہ  ہیکرا

معلومات، یا اراضی کے اندراج سے حاصل کردہ معلومات جویہ ظاہر 

ساتھ  کیا ںیملک م یآبائ نیوالد تیثیبح کرتی ہو کہ شریکِ حیات یا

 ۔ںیگھر کے مالک ہ

 نابالغ بچے

بچے جو اکیلے سفر کر رہے اور ان استثناؤں کے تحت نہیں  نابالغ

آتے، قرنطینہ ہوٹل میں انکے ساتھ نگہداشت کرنے والے افراد کا 

ساتھ ممکن ہو گا۔  غالبا یہ فقط غیر معمولی صورت حال میں ہی الگو 

ہو گا۔  اکثر صورتوں میں اکیلے سفر کرنے والے بچے، کسی نہ کسی 

 ہیںاستثنا کے تحت ہی آتے 



 (Svalbard og Jan Mayen) اور جان مائنسوالبارڈ 

قواعد کا اطالق سولبرڈ اور جان مائن کے مسافروں  کےقرنطینہ ہوٹلوں 

مدت کے  نہیشامل افراد قرنط ںیمپر بھی ہوتا ہے۔ سفری قرنطینہ 

۔   ںیکرسکتے ہ ںیجان مائن کا سفر نہ ایاختتام تک سوالبارڈ 

نہیں آتے، قرنطینہ کے دائرے  ی  استثن یبھسوالبرڈ کے رہائشی جو کسی 

ہوٹل میں رہنے کے پابند ہیں۔  جن افراد نے مالزمت کے سلسلے میں یا 

کانٹریکٹ پر کام انجام دینے کے لیے سوالبرڈ جانا ہو، وہ ناروے 

میں آجر یا کانٹریکٹ پر کام دینے والے کی دی گئی رہائشگاہ  میں 

رہائشگاہ نارویجن لیبر اتھارٹی  قرنطینہ مکمل کر سکیں گے، بشرطیکہ

 سے منظور شدہ ہو۔

 کے بارے میں معلومات قرنطینہ ہوٹلسرحد پر 

آمد کے وقت  سیپولبری اور بحری راستوں سے آنے والے مسافروں کو، 

۔  پولیس  ذمہ دار ہے یآگاہ کرنے ک ںیہوٹلوں کے بارے م نہیقرنط

میں بلدیہ کے  قرنطینہ ہوٹل میں رہنے والے نئے مسافروں کے بارے

 متعلقہ شخص کو مطلع کرے گی۔

ی جہاز سے آنے والے مسافروں کو سرحدی کنٹرول کے بعد بلدیہ ہوائ

 موصول کرنے کی ذمہ داری رکھتی ہے۔ 

سرحدی کنٹرول پر، پولیس مسافر کو یہ آگاہ کرے گی کہ وہ بلدیہ  

 نمائندے سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔

اد ریاست میں آمد پر پہلے مقام پر سفری قرنطینہ میں موجود افر

قرنطینہ ہوٹل میں قرنطینہ کا عرصہ گزاریں گے۔ اگر آمد کے موقع پر 

قرنطینی ہوٹلوں میں گنجائش نہ ہو تو سرحدی کنٹرول پر موجود 

پولیس، بلدیہ کے نمائندے کو رابطے کی تفصیالت فراہم کرے گی، جو 

 آگاہی دے گا۔ گنجائش رکھنے والے قرنطینہ ہوٹل کے بارے میں

قرنطینی ہوٹلوں والی بلدیات یہ یقینی بنائیں کہ ہوٹلوں کو اپنے 

ہاں موجود افراد کا علم ہو جو سفری قرنطینہ میں ہیں۔ یہ آمد پر 

ہوٹل کے نظام میں انکے اندراج کی صورت میں ہوتا ہے۔  بلدیات ، 

یق ہوٹل کے اندراج میں افراد کی فہرست کی بنیاد پر، اس بات کی تصد

کرنے کے قابل ہوتی ہیں کہ وہ افراد ہوٹل میں ہی رہ رہے ہیں اور 

ہدایات پر عمل کر رہے ہیں. قرنطینہ کی پابندی کی خالف ورزی کی 

صورت میں پولیس سے رابطہ کیا جائے گا، جو تعزیراتی کاروائی کے 

   بارے میں غور کر سکتی ہے۔

 قرنطینہ ہوٹل  میں قرنطینہ کی مدت گزارنا

قرنطینہ ہوٹل اسکیم ایک ایسی اسکیم ہے جو اس بات کا تعین کرتی  

، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ  جاتا ہے ہے کہ قرنطینہ کہاں گزارا

 ہوٹل میں سب سے الگ تھلگ ہو کر رہنا پڑے:

  قرنطینہ ہوٹل میں رہنے والے افراد تب ہوٹل سے باہر نکل سکتے

الوہ دوسرے افراد سے قریبی ہیں جب وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ع

 رابطہ رکھنے سے گریز کریں۔

  تاہم قرنطینہ میں موجود افراد کسی کام کے مقام پر نہیں جا سکتے

جہاں دوسرے افراد بھی موجود ہوں، اور نہ ہی کسی سکول یا بارنے 



ہاگے۔  انہیں عوامی سواری بھی زیر استعمال النے کی اجازت نہیں 

مد کے مقام سے قرنطینہ ہوٹل تک سفر کر ہے۔ سوائے اس کے جب وہ آ

رہے ہوں۔  وہ افراد جومنفی ٹیسٹ کے نتائج جمع کرانے کے بعد، 

قرنطینہ ہوٹلوں کے عالوہ کسی اور جگہ باقی قرنطینہ کی مدت کا 

مکمل کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ عوامی سواری کا استعمال اپنے آپ 

 لیے کر سکتے ہیں۔ کو قرنطینہ کے مقامات کے درمیان منتقلی کے 

جو لوگ قرنطینہ کے عرصے میں ناروے سے جانے کا انتخاب کریں، وہ 

ملک چھوڑتے وقت عوامی سواری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تب بارہ 

ناروے  سال سے زائد عمر کے افراد کو منہ پر ماسک پہننا ہو گا۔ 

کے  نگنیاے اور ش یا یدنوں کے دوران ا 10پہنچنے سے قبل گزشتہ 

جگہ سے  یہوٹل پہنچنے ک نہیعالقے سے باہر رہنے والے افراد قرنط

ٹرانسپورٹ  یلے سکتے۔ اگر ان کے پاس نج ںیپبلک ٹرانسپورٹ نہ

 ۔یہوٹل تک ٹرانسپورٹ فراہم کرے گ نہیقرنط ہیہے تو بلد ںینہ

 

 نیبرائےصارف یگیادائقرنطینہ ہوٹل میں 

ی گیادائ کے قیام کے لئےقرنطینہ ہوٹلوں میں مالزمین اور ٹھیکیدار 

نجی افراد جو قرنطینہ مدت کے دوران قرنطینہ  کراؤن ہے. 500فی دن 

ی کریں گے۔ گیادائہوٹلوں میں رہتے ہیں وہ یومیہ پانچ سو کراؤن کی 

سال سے کم عمر کے بچوں  10سرپرستوں کے ساتھ کمرے میں رہنے والے 

چوں کے لئے، سال کی عمر کے ب 18سے  10ی نہیں ہو گی. گیادائکی 

 کراؤن ہے. 250ی یومیہ گیادائ

ی گیادائیہ ہوٹل ہیں جو قرنطیہ ہوٹل اسکیم میں شامل ہر فرد سے 

ی کے تصفیہ کا وقت مختلف ہو سکتا ہے، آمد گیادائوصول کرتے ہیں۔  

پر ادائیگی، آمد پر رقم ریزو کروانا، یا ہوٹل چھوڑتے وقت ادائیگی 

 کی جا سکتی ہے۔

 نہیمدت کے دوران قرنط نہیکے مطابق قرنط راگرافیپ سرےیت 5 کشنیس

گے  ںیکر ںیادا نہ سیرہنے والے افراد اس وقت تک صارف ف ںیہوٹلوں م

سے  2021 لیاپر 29کہ سفر  ںیکرسک شیپ  زیدستاو ہیجب تک کہ وہ 

سے  2021 یمئ 20 امیق ںیہوٹل م نہیپہلے شروع ہو چکا تھا اور قرنط

 تھا۔ واپہلے شروع ہ

  ہوٹل میں ٹیسٹ کروانے کی سہولتقرنطینہ 

آر  یس یشامل افراد کو آمد کے سات دن بعد پ ںیم نہیداخلے کے قرنط

رہنے  ںیہوٹلوں م نہیقرنط ہیکے ساتھ خود کو جانچنا ہوگا۔ بلد سٹیٹ

۔ قرنطینہ مدت کو ۔  یکرے گ ایمہ سٹیوالے افراد کو اس طرح کا ٹ

دن بعد پی سی آر ٹیسٹ مختصر کیا جا سکتا ہے اگر شخص آنے کے سات 

کے دوران منفی ٹیسٹ کا دستاویزی نتیجہ پیش  مدتکے ذریعے قرنطینہ 

 کرے۔ 

متعدی قرنطینہ  گزارنے اور الگ تھلگ رہنے کے لیے موزوں 

 جگہ

سفری قرنطینہ، متعدی قرنطینہ اور آئسولیشن کے لیے رہائش کا تقاضہ 

رکھنا ممکن ہونا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ دوسروں سے سماجی فاصلہ 

چاہیے،اور الگ کمرے، الگ بیت الخالئ، اور الگ باورچی خانہ یا 



 ہی۔ اس کے باوجود، کھانہ منگوانے کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔

آئسولیٹ ہونے والوں کے لیے بنسبت قرنطینہ  ہے کہ یجاننا ضرور

گزارنے والوں کے زیادہ سخت قوائد الگو ہوتے ہیں۔انھیں اپنے گھر یا 

رہائشی جگہ پر سب سے الگ تھلگ رہنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو 

 اپنے اہِل خانہ سے بھی۔

، یا جنازے کے لیے سفری قرنطینہ شدیدعاللتاپنے قریبی کی 

 سے رعایت

کا ناروے میں  Sars-Cov-2جو لوگ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انکا  

دیا گیا ٹیسٹ منفی آیا ہے، انہیں اسی  قرنطینہ سے استثنائ مل 

 سکتا ہے۔ 

اپنے قریبی رشتےدار کی شدید عاللت یا قریب المرگ سے مالقات کے  .1

 لیے آئے ہیں۔

اپنے قریبی رشتےدار کی تدفین یا جنازے میں شرکت کے لیے آئے  .2

 ہیں۔

ہنے واال محبوب، محبوبہ، ، ساتھ ر اتیح کیشرقریبی افراد سے مراد 

بچے، بہن بھائی، والدین، نانا نانی یا دادا دادی، ساس سسر، یا 

 دیگر افراد جن سے ایک شخص کا قریبی یا ذاتی تعلق ہو۔  

صرف متعلقہ مقصد کے نفاذ پر ہوگا۔ قرنطینہ پابندی سے استثناء 

  الگو ہوگا۔ نہیقرنط گریبصورت د

رعایت دی گئی ہو، انکو حتی المکان  وہ افراد جنکو سفری قرنطینہ سے

سے قریبی رابطہ  سے گریز ,رہتے  ںیجن کے ساتھ وہ نہ ,دوسرے افراد

 کرنا چاہیے۔  

جب کسی شخص کو فوری ختم ہو جاتا ہے  ی  سے استثنقرنطینہ کی رعایت 

بخار، کھانسی یا سانس کا بھاری ہو جانا، یا ڈاکٹر اسے ممکنہ طور 

 . ہ شدہ گردانیںسے متاثر SaRS-CoV-2پر 

کے بارے میں محکمہ  19-کوویڈناروے میں آنے والے مسافروں کے لیے 

  صحت کی جانب سے معلومات )مختلف زبانوں میں(

 (Helsenorgeٹیسٹ کے بارے میں)

 (Helsenorgeقرنطینہ ہوٹل کے بارے میں )

(ناروے آنے والے مسافروں ںیطرف سے )مختلف زبانوں م یمحکمہ صحت ک

 (19ڈ  یمعلومات)کوو ےیکے ل
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