
 للمسافرین إلعفاء من الحجر الصحي ا
 

في األشھر   19-الذین أصیبوا بفیروس كوفیدو تطعیمھم بالكامل  األشخاص الذین تم   عفاءإیتم 
الثالثة بعد   ةالساعاعتباًرا من للمسافرین عند دخول البالد من الحجر الصحي   خیرةالستة األ

من توثیق التطعیم    شخاصھؤالء األ یتمكن أن یُشترط  . یونیو  11 الموافق  الجمعة یوم ظھر 
باستخدام رمز   اویمكن التحقق منھ  وموثوقة ةآمن ة طریقباستخدام المرض اإلصابة ب أو تاریخ 

 مدةعاًما تقصیر   18االستجابة السریعة. یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن 
 .بعد ثالثة أیامجة  النتیسلبي  PCR اختبارعند دخول البالد بإجراء الحجر الصحي  

 

الذین تم تطعیمھم بالكامل أو   شخاص األفیما یخص قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت ھوّي "  -
ویمكن    وموثوقة ، والذین یمكنھم توثیق ذلك بطریقة آمنة ماضیةفي األشھر الستة ال -19كوفید أصیبوا ب

الجمعة   الساعة الثالثة ظھیرةاعتباًرا من البالد دخول عند الحجر الصحي من  اؤھمعف إتم یالتحقق منھا، 
 ".اختبار على الحدود جراء إعلیھم ال یزال یتعین مع ذلك یونیو.   11

 

من   ن عدد الُمطعمینأذ إتقوم الحكومة بإجراء ھذه التغییرات اآلن، وأضاف الوزیر ھوّي قائالً "  -
  سیتم كماالفئات المعرضة للخطر.  مند، وقد تم تقدیم جرعة اللقاح األولى لمعظم األشخاص دازالسكان ی

تحاد األوروبي  منطقة اإلللمسافرین من الخاص بحالة التطعیم  توثیقلتحقق من اللوضع نظام  قریبًا
 ."والمنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة

 

أصیبوا  األشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل أو یونیو  11لجمعة  التسھیالت التي تبدأ یوم ا تشمللن 
سري  شھادة كورونا ال یمكن التحقق منھا على الحدود النرویجیة. سین كانوا یحملون إ  -19كوفید  بمرض 

التحقق   نظام التحقق النرویجي بنظام  یتم ربط نأ فقط بعد من حیث المبدأ  عفاء على ھؤالء األشخاص اإل
التغییرات مع  ھذه تتوافق   .ق الدول األخرىیوثت وبالتالي یمكننا التحقق من  ،االتحاد األوروبيالخاص ب

 .توصیات المعھد الوطني للصحة العامة ومدیریة الصحة

 

ألطفال دون  البالد لدخول عند الحجر الصحي  شروط  تخفیفعن الحكومة في األسبوع الماضي أعلنت 
لكن لیس قبل  إذا كانت نتیجة اختبارھم سلبیة، مغادرة الحجر الصحي  ھؤالءلعاًما. یمكن اآلن  12سن 

ھذا االستثناء لیشمل األشخاص الذین تتراوح   ن بتوسیع نطاقنقوم اآل  الیوم الثالث بعد الوصول على األقل.
ً أ  عاًما  18و  12أعمارھم بین    . یضا

 

 

 



 لمن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح البالد دخول عند الصحي حجر ال
صحي حجر اللل الخضوعأسبوًعا  15إلى  3تلقوا جرعة اللقاح منذ   ممنن صنی األشخاص المح یتعیّن على

في األسبوع البالد دخول عند قواعد الحجر الصحي  في. أجرت الحكومة تغییرات عند دخول البالد 
 PCRاختبار جراء إتقصیر مدة الحجر الصحي لھؤالء األشخاص عند لى إھدفت تلك التغییرات  .الماضي

  بطریقة آمنة وموثوقةرط أن یتمكن الشخص من توثیق التطعیم تشیُ بعد ثالثة أیام. كما النتیجة  سلبي 
 باستخدام رمز االستجابة السریعة.  اویمكن التحقق منھ

 

أن خطر   لىإ نصنی ألشخاص المحر الصحي عند دخول البالد للزام بالحجاستمراریة اإلسبب یرجع 
یبدو أن جرعة  حیث  أعلى بالنسبة لألشخاص الذین تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح. یكون اإلصابة 

 متغیر ألفا. ب  مقارنةأقل من المتغیرات الفیروسیة الجدیدة، مثل متغیر دلتا،  توفر حمایة واحدة من اللقاح 

 

 استمرار العملأنھ من الضروري ب والمعھد الوطني للصحة العامةمدیریة الصحة ترى  على ذلك  بناءً 
إجراء ب مدة الحجر ، ولكن یمكن تقصیر شخاص األ ھؤالء على البالد دخول عند الحجر الصحي بفرض 

 . بعد ثالثة أیامالنتیجة  لبي ختبار سا


