
تسھیالت در مقررات تست کرونا قبل از عزیمت بھ 
 سوالبرد

 

واکسین   کامالً  می، افراد یدا ینساکن  یعنی ؛میاورد تسھیالت  رد سفر بھ سوالب در مقررات  اکنون حکومت 

قبل از سفر بھ ، بعد از این مکلف نیستند کھ ند ا شفا یافتھ  ۱۹- از بیماری کووید  افرادی کھ آنعده وه شد 

ین  برای ساکن  سرزمین اصلی سفر بین سوالبرد و ،با این تغییرات  کرونا را انجام دھند. آزمایش سوالبرد 

 . گردد میآسانتر  ینحدایمی و سیا 
 

الزامات آزمایش قبل از   دراکنون  ما کھ أتاستثنگویل شیرکول میگوید: وزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی، این
صنعت  اً خاصت و  تجار محلی ، منجملھ برایمجمع الجزایر تمام ساکنینمعرفی می کنیم برای  ردعزیمت بھ سوالب

محدود   رددر سوالب صحیظرفیت خدمات   است. زمان برای لغو کامل رژیم آزمایشی فرا نرسیده مفید است اما  سیاحتی
 گردد. منطقھدر این  چالش ھای بزرگ  باعث می تواند ابت زیاد بھ دلیل بیماریافزایش عفونت و غی .است

 

مسافرینی کھ بھ سوالبرد سفر میکردند قبل ، بھ علت گسترش نوع اومیکرون ویروس کرونا، گذشتھقبل از کریمس سال 
، کھ بتوانند با ارائھ  ساکنین دایمی سوالبرد وجود دارد کھ  فرصتاکنون این . بودنداز سفر بھ ارائھ تست منفی مکلف 

مکلف بھ ارائھ   شفا یافتھ اند، ۱۹-ھم از بیماری کوویدیا  و کامالً واکسین شده اند ثابت کنند کھ  کارت واکسین کرونا
-SARSآزمایش  تساع  ۲۴در طول  بعد از عزیمت باید آیندھمھ افرادی کھ بھ سوالبرد می  صدیق متذکره نیستند.ت

CoV-2  .را انجام دھند 

 
از تسھیالت کنونی   نیز می تواند ردکھ جامعھ سوالبگوید: من خوشالم ، ایمیلیھ میھل، می امنیت عامھ  وزیر عدلیھ و

آسیب پذیر است. بنابراین، ما   ردسوالب در امنیت عامھ در باال بوده و عفونت در جامعھسطح  ،. در عین حالمستفید شود
 ثانی حفظ نماییم.اطالع   را الی بردباید برخی از اقدامات در سوال

 فتھ است.گرصورت  معافیت از آزمایش قبل از سفر بھ اساس توصیھ ھای ریاست صحت عامھ
 

قابل اعتبار است. فبروری ماه  ۱تاریخ  ،۲۳ساعت  این تغییرات  
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