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غیر ضروری از  هم گرفته است که تمام مسافرین که از سفر های ضروری و یادولت تصمیم 

عضو  های وربه استثنای کش ،، باید در هوتل قرنطین شوندارد می شوندخارج به ناروی و

پایی.گن و کشور های همکاری اقتصادی ارونیش پیمان  

. 

پایی رو به کاهش است، ولی ما شاهد یک وضعیت اگر چه شیوع ویروس کرونا در ناروی و سایر کشور های ارو

، به خاطر محدود کردن شیوع از خارج همه گوید که جدی در سایر نقاط جهان میباشیم. وزیر عدلیه، مونیکا میالند می

و کشور های  گنینش عضو پیمان های وربه استثنای کش، در هوتل قرنطین شوند باید ناروی میایندافرادی که به 

 گشتبربعد از سفر های ضروری به کشور و ، افرادی که در ناروی اقامت داشتند  قبآل. پاییهمکاری اقتصادی ارو

خانه های خود قرنطین شوند. حاال این از قرنطین معاف بودند. افراد مذکور می توانستند در در هوتل ، می کردند

 ،برمیگردند پاییو کشور های همکاری اقتصادی ارو ینگنش عضو پیمان های راستثنا تنها برای افرادی که از کشو

 قابل اعتبار است.

پال و پاکستان وضع شده بود تعدیل می ی، عراق، هند، نگله دیشبرای کشور های بن قبآلکه  ۱۹-مقرره کووید ۵ماده  

و کشور های همکاری  ینگنش عضو پیمان های کشورگردد. اکنون این مقررات برای تمام کشور ها قابل اعتبار است. 

که  ،۱۹-مقرره کووید ۴ماده (  g) زج بند سوم در مورد ضمنا   .می باشنداز این مقررات مستثنی  پاییاقتصادی ارو

می گیرد. این مقرره در هئیت های دعوت شده از خارج قابل اعتبار بود، نیز تعدیالت صورت برای دیپلوماتان و 

پیمان  عضوکشور های که  ازروز آخر  ۱۰این مقرره برای تمام افرادی که در  فعآل. بودمورد تست در سرحدات 

مقررات شدید برای شان  در سرحدات نمیباشند و به ناروی میایند، پاییو کشور های همکاری اقتصادی ارو یگنش

گاردرموین با هم کمک و ، مهم است که کمون های همجوار گردد. مونیکا میالند می گویدتست کرونا وضع می 

 ۹ظهر روز یکشنبه  ۱۲از ساعت  التهمکاری نمایند تا ظرفیت در هوتل های قرنطین اطمینان بخش باشد. این تعدی

 قابل اعتبار می باشد. ۲۰۲۱  ماه می
 

 

 

 

 


