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 پریس ریلیز

 2021-104نمبر:  

   04.06.2021تاریخ: 

 اتیہوٹلوں سے مستثن پر قرنطینہبناء  یوجوہات ک یمضبوط فالح

ہے جو  یقائم ک میدرخواست اسکمحدود  یانتہائ کیایےافراد کے ل سےیحکومت نے ا

 ی  ہوٹلوں سے مستثنہ نیتاکہ قرنط ںیخاص طور پر مضبوط وجوہات کے حامل ہ

 ۔سکیںہو

 یاب بھ ںیاگرچہ ہم، نے کہا وزیر برائے انصاف و ہنگامی صورتحال مونیکا میلیند

 ںیضرورت ہے ، کچھ خاص معامالت م یک نیہوٹلوں کے لئے سخت قوان قرنطینہ

ہے ،  یجگہ پر رکھ یاپن میاسک ہیاچھا ہے کہ ہم نے اب  ہیلہذا ۔ںیہ یضرور اتیمستثن

 ای ںیگھر م ںیانہ ںیحاصل کرتے ہئ استثنا   ہیکہ جو لوگ  ا ہےیاس بات پر زور د کنیل

 ۔کرنا پڑے گا  رنطینہمناسب جگہ پر ق یکس

پر  www.udi.noجس نے  ( کے تحت ہے ،UDI) شنیگریام ٹیکٹوریڈائر میسک ہی

کو درخواست کا حل شروع  یمئ 31نے  یآئ یڈ ویہے۔  ید لیاپ لوڈ سروس تشک یاپن

 ۔ںیہ یموصول ہو چک ںیدرخواست ادہیسے ز 400اب تک  ۔ایک

پانچواں  c 5 فیا ی، س یس ٹریل راگرافیچوتھا پ، کے مطابق  5قواعد  19 ڈیکوو

کے ئ استثناسے  یذمہ دار یٹھہرنے ک ںیہوٹل م ہنیمسافر قرنطکے تحت   ، راگرافیپ

 گری"د ایاگر "مضبوط فالح و بہبود کے تحفظات"  ںیلئے درخواست دے سکتے ہ

 کے امیمدت کے دوران ق یک قرنطینہ مجبور وجوہات" موجود ہوں اور ان کے پاس 

 اور مناسب جگہ موجود ہو۔ کیا لیے

 

 

 

 ایتحفظات"  یاور جو "مضبوط فالح اصول کے طور پر ہے ، ی  مستثن کیاس کا مقصد ا

 یہے اس کا اندازہ صرف داخلے کے وقت ک تاید لیمجبور وجوہات" تشک گری"د

طور پر اس  یادیملک سے باہر سفر کا مقصد بن جائے گا۔ ایپر ک ادیبن یصورتحال ک

 ہے۔ ںینہ ںیتناظر م
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 :ںیتحفظات" مثال کے طور پر ہوسکتے ہ ی"مضبوط فالح

 ضرورت  یک اتیاور سہول طبی مدد  یخصوص ے لیےجس ک یماریب ای یماریب

 ںیکرسکتے ہ ںینہ شیہوٹل پ نیہے جو قرنط یہوت

  نے سے ملنے کے لئے ناروے کا سفر کر ضوںیمر ماریب دیشد ای المرگقریب

چاہئے اور  یکرن یسے ترجمان یسخت یکے تقاضے ک یماری" بنی"سنگ ۔والے

سے منسلک ہونا چاہئے کہ مرنے والے لوگوں کے دوروں کے لئے  قتیاس حق

 یشدت ک یکے ساتھ اعل جہیجاتا ہے۔ ممکنہ مہلک نت ایاستثناء منظور ک کیا یبھ

 ضرورت ہے یک یماریب یجسمان ای یذہن

 شرکت کے لئے ناروے  ںیرسوم م یآخر اینماز جنازہ  یرشتہ دار ک یبیقر یکس

 نے والےکا سفر کر

 نے والےپر حاضر ہونے کے لئے ناروے کا سفر کر دائشیپ یبچے ک یاپنے ہ 

  ںیگھر ناروے لوٹتے ہکر بچے کو لے لے پالک وہ لوگ جو 

 یملت ںیچھوٹ نہ ںیم چیا ٹریلی دفعہ کے چوتھ 5گراف راں پییبچے جنہ کمسن 

تنہا رہنا   ںیہوٹلوں م قرنطینہ ںیجاتا ہے تو انہ ایل ںیاستثناء نہ یہے ، اور اگر کوئ

 پڑے گا۔

 

 ںیپڑھ دیمز ںیمنصوبے کے بارے م یطور پر دوبارہ کھلنے کے حکومت یجیتدر ہاںی
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