
 معافیت از قرنطین ورود 
 

أل واکسین شده و کسانی که در  ماه جون، افراد کام ۱۱ ،بعد از ظهر روز جمعه  ۳از ساعت 

ین ورود معاف می باشند، به شرط این که  طاز قرن  ،بودندمبتال شده  ۱۹-شش ماه آخر به کووید 

واکسین و سپری نمودن بیماری کرونا را   تطبیق  QR-kodeافراد مذکور بتوانند با استفاده از 

سه روز بعد  که  ،PCRمی توانند با ارائه تست منفی  ۱۸جوانان زیر سن اطفال و . نمایند  ابتث

 .ج شوندنطین زودتر خاراز قر  ،انجام شده باشد از ورود

 

 اعتبار ثابتن و قابل بتوانند از طریق یک سیستم مطمئ اشخاصی کهگوید: و خدمات مراقبتی می  عامه وزیر صحت

جون، بعد  ۱۱روز جمعه تاریخ  از بوده اند، ۱۹-به کووید مبتال در شش ماه آخر یا هم أل واکسین شده اند وکام کنند که

، اما اشخاص مذکور باید در سرحدات تست شوند.می شونداز قرنطین ورود معاف ،  بعد از ظهر ۳از ساعت از   

 

  ۀتحت پوشش برنام  افرادتعداد بیشتر  میاورد که حاالدلیل  این را بهمذکور حکومت تغییرات : می افزایدبنت هویه 

. گروه های خطر هستند یک دوز واکسین را دریافت نموده اندقسمت زیاد افرادی که در و  واکسیناسیون می باشند

کشور  ،ساحه اتحادیه اروپا کشور های ئید اسناد و تطبیق واکسین براییک سیستم برای تا ،در آینده نزدیکهمچنان 

.یدگرد خواهدایجاد  و بریتانیا، های عضو همکاری اقتصادی اروپا  

 

ماه جون   ۱۱سرحدات تائید نمیشود، نمیتوانند از تسهیالت وضع شده تاریخ کارت واکسین کرونا اشخاصی که در 

 اسناد کشور های و تصدیقید تائامکان  دیه اروپا وصل شود، آنوقت امستفید شوند. زمانیکه سیستم ناروی با سیستم اتح

صیه های این تغییرات در مطابقت با تو .می گردنداز قرنطین ورود معاف  نیز و اشخاص مذکور ن می شودممک  دیگر

گرفته است.انستیتوت صحت عامه و ریاست صحت عامه صورت   

 

وضع نمود. اطفال مذکور می  را سال در قرنطین ورود تسهیالت ۱۲برای کودکان زیر سن  حکومت، هفته گذشته

برای توانند بعد از تست منفی، که سه روز بعد از ورود انجام شده باشد، از قرنطین خارج شوند. این استثنا اکنون 

. می باشدسال نیز قابل اجرا  ۱۸الی    ۱۲افراد    

 

دریافت نموده است  را قرنطین ورود برای اشخاصی که یک دوز واکسین  

گام ورود قرنطین شوند. در  هفته قبل یک دوز واکسین را دریافت کرده اند، باید هن ۱۵الی  ۳اشخاص مصؤن که از 

 اشخاص، تغییراتاین  ع نمود. به اساس وضدر مقررات قرنطین ورود را تغییرات هفته گذشته حکومت مورد این 

پری  سقرنطین ا در مدت کمتر ر، که سه روز بعد از ورود انجام شده باشد، PCRمی توانند با ارائه تست منفی  متذکره

 ثابت سازند که آنها واکسین شده اند. QR، به شرط اینکه اشخاص مذکوز بتوانند توسط کود کنند

 



  آنهاخطر مصاب شدن  ،سینتزریق یک دوز واک از  دنوز هم بعه این است کهمصؤن  قرنطین شدن اشخاص دلیل

است.  زیادفا ویروس البت به تال شدن به ویروس جدید نسخطر مب ، زیرا استبیشتر   

 

که قرنطین شدن اشخاص مذکور ادامه   ستر ابه همین دلیل، انستیوت صحت عامه و ریاست صحت عامه به این نظ

را با ارائه تست منفی، که سه روز بعد از ورود انجام شده باشد،   خویش داشته باشد، ولی آنها می توانند مدت قرنطین

 کمتر سازد.

 


