
 
االختبار قبل السفر إلى سفالبارد   إجراءالقواعد المتعلقة بتخفیف   

 

تقوم الحكومة النرویجیة اآلن بإجراء تسھیالت في القواعد المعمول بھا عند السفر إلى سفالبارد،  
والمطعمین بشكل   صورة دائمة أن األشخاص المقیمین في سفالبارد بویترتب على ھذه التعدیالت 

ارد.  علیھم إجراء االختبار قبل السفر إلى سفالب وجبلم یعد یت ،19-كامل والمتعافین من كوفید 
   ارد أمام المقیمین والسیاح. سیساھم ھذا التعدیل في تیسیر السفر بین البر الرئیسي وسفالب 

 
من شرط إجراء اختبار  إن االستثناءات التي تقدمھا الحكومة "  ، إنغفیلد شركول،قالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة

وقطاع األعمال بشكل عام   أرخبیل سفالباردكورونا قبل السفر إلى سفالبارد سیكون لھا تبعات إیجابیة بالنسبة للمقیمین في 
والقطاع السیاحي بشكل خاص. ولكن مع ذلك، لم یحن الوقت إللغاء نظام إجراء االختبارات نھائیًا. إن الطاقة االستیعابیة  

وزیادة الغیاب بسبب المرض إلى وقد یؤدي ارتفاع معدل العدوى ، بھا الخدمات الصحیة في سفالبارد محدودةالتي تتمتع 
   " تحدیات أكبر من تلك الموجودة في البر الرئیسي.

 

إعادة فرض اشتراط تقدیم المسافرین إلى   ، ونتیجة النتشار متغیر أومیكرون،تم قبل فترة أعیاد المیالد في العام الماضي
شخاص الذین  بإعفاء األ اآلن سفالبارد شھادة تُظھر نتیجة سلبیة الختبار كورونا قبل السفر إلى ھناك. وتسمح الحكومة

 كورونا، ةمن خالل شھاد 19-أو تعافیھم من كوفیدیستطیعون توثیق إقامتھم بشكل دائم في سفالبارد أو استیفائھم التطعیم 
ال یزال یتعین على جمیع األشخاص الذین یصلون إلى سفالبارد  في حین من تقدیم شھادة اختبار قبل السفر إلى سفالبارد. 

ساعة بعد الوصول.   24في غضون  2-كوف-إجراء اختبار سارس  
 

التسھیالت    استفادة مجتمع سفالبارد أیًضا من جراءأشعر بالسعادة ، إیملیھ إنغر میل، " الطوارئقالت وزیرة العدل وإدارة 
، التي تجریھا الحكومة اآلن في مستوى التدابیر. وفي نفس الوقت، فھناك ارتفاع في معدالت العدوى في المجتمع

الطوارئ في سفالبارد ذات طبیعة حساسة، ولھذا علینا االحتفاظ ببعض التدابیر االحترازیة في سفالبارد حتى  واستعدادات 
عار آخر.  إش  

إلى عدة تقدیرات، السیما مقترحات مدیریة الصحة   من اشتراط إجراء االختبار قبل السفر القرار بمنح إعفاءاستند 
 النرویجیة. 

 
   فبرایر / شباط.  1 من تاریخ 23.00تدخل ھذه التعدیالت حیز التنفیذ اعتباًرا من الساعة 
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