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 لغو تدریجی اقدامات ورودی

بعد از  ۴ساعت  ازۀ اول اقدامات تدریجی لغو می کند. مرحل ۀحکومت اقدامات وضع شده ورودی را در سه مرحل

گردد.سپتامبر آغاز می  ۲۵، هروز شنب ظهر  

ستان و وسویس می توانند به ناروی لگاتباع و ساکنین کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا، ان، بعد از تاریخ مذکور

نیز می توانند به ناروی سفر  EØS/Schengenسفر کنند. همچنان افراد خارجی ساکن کشور های رنگ ارغوانی خارج از 

 انستیتوت صحت عامه، کشور های مذکور از محدودیت های مالیمتر بهرمند می باشند. های نظر به ارزیابی کنند.

گوید: به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس ازخارج برای مدت طوالنی در سرحدات ناروی وزیر عدلیه، مونیکا میالند، می 

ودیت های وضع شده ورودی به ناروی ، حکومت محدمحدودیت های شدید وضع گردیده بود. وقتیکه ما به حالت عادی برمیگردیم

سپتامبر آغاز می شود و ارزیابی  ۲۵، بعد از ظهر ۴ۀ اول از ساعت را به طور تدریجی لغو می کند. تسهیالت ورودی در مرحل

 ماه اکتوبر صورت میگیرد.  ۀۀ دوم در نیممرحل

 تغییرات در مرحلۀ اول

قابل اعتبار می باشد:ماه سپتامبر  ۲۵بعد از ظهر،  ۴تغییرات ذیل از ساعت   

 مسافرت ها به ناروی:

  محدودیت های مسافرتی به ناروی برای ساکنین کشور هایEØS/Schengen  و کشور های ارغوانی لغو می
می توانند آزادانه به ناروی سفر کنند. همچنین محدودیت گردد. این به این معنی است که ساکنین کشور های متذکره 

نین کشور های رنگ ارغوانی نیز قابل اعتبار است. به اساس ارزیابی های انستیتوت صحت های فوق الذکر برای ساک
 ، این کشور ها نیز می توانند از محدودیت های مالیمتر مستفید شوند. عامه

  استثنایی نداشته باشند صورت  وضعیتتائید شده ای که  گذرگاه سرحدی ۳۵در حال حاضر، سفر به ناروی از طریق
، بعد از فراهم ساختن تسهیالت آزمایش و تهیه تواند. شاروالی هایی که فعالً سرحدات آنها مسدود می باشندگرفته می 

 گردند.معلومات همه جانبه برای مسافرین باز می 

  شیوع سطح بلند ویروس می آیند در سرحدات حق اولیت کنترول را می دهند.  باپولیس به مسافرینی که از مناطق
 اوقات یداده نمیشود ولی بعض تاز مناطق سطح پایین شیوع ویروس می آیند در کنترول حق اولی اشخاصی کهبرای 

 انجام می شوند. تصادفی های کنترول در سرحدات

 قرنطین و آزمایش:

  مسافرینی که از مناطق نارنجی به ناروی سفر می کنند از قرنطین ورودی معاف می گردند. قرنطین ورودی منبعد
 گر ثالث کماکان موجود است.، سرخ تیره، ارغوانی، خاکی و کشور های دیکشور های رنگ سرخ برای مسافرین

  باید  ،از قرنطین ورودی معاف می باشند. اطفالی که از مناطق تحت مقررات قرنطین می آیندسال  ۱۸اطفال زیر سن
 توصیه می گردد.  روز ۳بعد از سپری شدن آزمایش جدید در سرحدات تست شوند. عالوه بر این، برای آنها 

 ئه تست منفی مسافرین بزرگسالی مناطق مکلف به قرنطین می توانند قرنطین خود را بعد از اراPCR   روز بعد  ۳که
 گر قابل اعتبار نمیباشد.روز بعد از ورود دی ۷از مسافرت به ناروی انجام شده باشد، به پایان برسانند. مکلفیت آزمایش 
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 پری نمودن برای س یگرد ی گردد ولی هوتل قرنطین برای آنعده اشخاصی که محل مناسبشرط هوتل قرنطین لغو م
مدت قرنطین ندارند حفظ می شود. زمانی که مقررات جدید قرنطین وضع می شود، اشخاصی که در هوتل قرنطین به 

 سر میبرند، می توانند مدت قرنطین خویش را در هوتل قرنطین سپری نمایند.

  گرددآزمایش قبل از ورود به ناروی لغو می شرط انجام دادن. 

  گردد. شرط تست برای آنعده مسافرینی که از سبز و نارنجی لغو می شرط تست در سرحدات برای مسافرین مناطق
 لغو نمیگردد.  ،شندبامناطقی که مکلف به قرنطین 

  .همه افرادی کامالً واکسین شده با اسناد معتبر از قرنطین و آزمایش معاف می باشند 

 تغییرات در مرحلۀ دوم:
 

پا شامل هستند را لغو حکومت در مرحلۀ دوم مکلفیت قرنطین شدن مسافرین کشور هایی که در لست ثالث اتحادیه ارو
پا و کشور های ارغوانی از قرنطین معاف می شوند. در می کند. در قدم نخست مسافرین کشور های عضو اتحادیه ارو

شامل لست ثالث اتحادیه اروپا از قرنطین شدن معاف می شوند. تسهیالت مشابه در شرایط تست و  سافرینم ،قدم بعدی
 راجستر در سرحدات نیز به عمل می آید. 

 
:ومستغییرات در مرحلۀ   

 
ۀ سوم ارزیابی های بیشتر در مورد محدودیت های مسافرت به ناروی و قرنطین صورت میگیرد. شرط تست در هنگام در مرحل

گردد. آماده گی ها برای کنترول ، می تواند انجام ۀ سوم از بین میرود ولی در صورت ضرورتدر مرحل PCRورود و تست 
 مرز های داخلی ساحۀ شینگن وجود خواهد داشت. 

 
:یجی مراکز آزمایشکاهش تدر  

 
کاهش مراکز آزمایش در سه مرحله می باشد. در مرحلۀ اول مراکز آزمایش میدان های حکومت در حال برنامه ریزی 

سوینه سوند و ستورسکوگ حفظ می شوند. شاروالی ها خود در مورد مراکز آزمایش تصمیم  ،هوایی بین المللی
، مراکز آزمایش میگیرند که آیا آزمایش ها در سرحدات انجام شوند و یا هم در شاروالی های سرحدی. در مرحلۀ دوم

مایش مسدود میگردند و گر آز، در حالی که سایر مراکز دیگ حفظ می شوند، سوینه سوند و ستورسکوگاردرموین
که به آن سفر می کنند تست کنند.  در مرحلۀ سوم هیچ نوع امکانات برای  ای مسافرین باید خود را در شاروالی

آزمایش در سرحدات وجود نخواهد داشت اما شاروالی ها باید برای آغاز آزمایش ها در جریان چند روز آماده گی 
 داشته باشند. 

 
:سرحدات ختم تدریجی کنترول در  

 
اشخاصی که از استثنأت خاص  .لغو کند در سه مرحله را به طور تدریجی کنترول در سرحدات پالن داردحکومت 

مرز های تائید شده به ناروی سفر کنند. سرحدات مسدود بعد از آماده ساختن  ۳۵، می توانند از برخوردار نباشند
امکانات تست باز خواهند شد. سرحدات بیشتر بعد از ایجاد مراکز تست در شاروالی ها باز خواهند شد. پولیس در 

کنترول مسافرین کشور های که سطح  سرحدات کنترول مسافرین مناطق با سطح بلند شیوع را حق اولویت می دهد. به
آزمایش های تصادفی انجام خواهد شد. باز  در سرحدات اولویت داده نمیشود ولی می باشد،شیوع ویروس در آنها پایین 

، ولی این امر گذرگاهای مسدود شده سرحدی و لغو کتنرول داخلی ساحۀ شینگن مکرراً ارزیابی می گرددشدن دوباره 
گن برای کسب معلومات پولیس در سرحدات داخلی شینآزمایش در شاروالی ها خواهد داشت.  گی به ظرفیتوابست

در سرحدات خارجی شینگن کنترول بیشتر تست های تصادفی را انجام خواهد داد. عبور از همه سرحدات مجاز است. 
در حالت  پولیسۀ سوم در مرحلبه طور معمول با رهنمایی ها و مقررات وضع شده شیوع ویروس موجود می باشد. 

 آماده گی می باشد. 
 

:محدود ساختن مرکز ملی کنترول  
آنها به  دهیاکتوبر وظایف کنترول و راپور ۳۱مرکز ملی کنترول تعداد کارمندان خود را به تدریج کاهش می دهد و به تاریخ 

در مورد تست و  برای مسافرین SMSحفظ می کنند تا آنها از طریق  کارمندان خود تنها یک عده از پایان می رسد. بعد از این، 
حفظ خواهد شد. ارزیابی ها در  ۲۰۲۱پایان سال آماده گی ها برای ایجاد مجدد مرکز کنترول تا . معلومات ارسال کنند  قرنطین
 گرفت. صورت خواهد  ۲۰۲۱پایان سال الی ادامه اماده گی ها مورد 
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:و سفر های بحری در سوالبردتغییرات برای سوالبرد   
گیرد. حکومت شرط تست منفی قبل از فستالند قبل از سفر به سوالبرد صورت شرط قرنطین ورودی باید در مناطق 

سیاحتی و محدودیت ها برای  ۀ، حکومت محدودیت های وضع شدعزیمت به سوالبرد را لغو می کند. عالوه بر این
پری نمودن شب را نیز لغو می نماید. محدودیت های وضع شده برای مسافرت س گردی کان هایاستفاده از هوتل ها و م

های بحری در سوالبرد لغو می شود، ولی در مورد پیاده شدن از کشتی در سوالبرد محدودیت ها وجود خواهد داشت و 
رات از ساعت د. این تغیینگاهای اصلی خود برگردو مصاب به ویروس باید به بندرکشتی های حامل اشخاص مشکوک 

ممنوعیت پرواز های بین المللی به سوالبرد ادامه خواهد داشت. ماه سپتامبر قابل اجرا است.  ۲۵بعد از ظهر،  ۴  
 

:تغییرات در سفر های بحری در امتداد سواحل ناروی  
اً شرایط وضع شده برای مسافرت های بحری در امتداد سواحل ناروی را لغو می کند. محدودیت ها در حکومت عمدت

پیاده شدن از کشتی ها ادامه خواهد داشت. معافیت کارمندان کشتی ها از قرنطین ادامه دارد، اما با در نظر داشت مورد 
اجرا  ابلماه سپتامبر ق ۲۵بعد از ظهر،  ۴ز ساعت تغییرات جزئی به اساس تغییرات عمومی ورودی. تغییرات متذکره ا

 می باشد.
 

ئید شودۀ بررسی کار تامحل اقامت هنوز هم باید از طرف ادار  
گران و کارمندان خارجی که به اساس مقررات وضع شده از ریاست های امور بحری و زراعتی اجازه سفر به ناروی را کار

و یا هم در یک هوتل  تائید شده باشدۀ بررسی کار یک محل مناسبی که از طرف ادار ، باید مدت قرنطین را دردنبدست آورده باش
 سپری نمایند.

 
 

 "یک زنده گی عادی روزمره با افزایش آماده گی ها"در  یلغو تدریجی مقررات و اقدامات ورود

ۀ سوممرحل ۀ دوممرحل  ۀ اولمرحل   محدودیت ها/توصیه ها/اقدامات 

ر لغو می بماه اکتو ۱به تاریخ    
شود و به عوض آنها توصیه های 

مسافرت برای کشور های مشخص 
.وضع می شود  

توصیه های مسافرتی وزارت امور 
 خارجه

برای همه کشور های شامل  بعداً ارزیابی می گردد.
پا لغو می لست ثالث اتحادیه ارو

 گردد. 

برای کشور های 

EØS/Schengen  و کشور

 گردد.های ارغوانی لغو می 

محدودید های ورودی )کدام اشخاص 
 می توانند داخل کشور شوند(

در قدم اول برای کشور های  بعداً ارزیابی می گردد.

EØS/Schengen  و

کشور های ارغوانی لغو می 
گردد. بعد از ارزیابی های 

، برای همه کشور های جدید
ثالث کشور های شامل لست 

 گردد.اتحادیه اروپا لغو می 

کشور های شامل اگر برای همه 
لست کشور های ثالث اتحادیه 

گردد، ارزیابی می پا لغو نارو
گردد که اشخاصی که بتوانند 

ئید ناشده را ارائه سند واکسین تا
کنند، از قرنطین معاف می 

 شوند.

ممکن است مسافرین کشورهایی 
نگرانی ها در مورد   در آنها که

ویروس موجود سطح شیوع 
 ند. باشد، مکلف به قرنطین شو

لغو قرنطین برای مسافرین کشور 
 های نارنجی.

قرنطین شدن اطفال زیر سن 
گردد. آزمایش در سال لغو می ۱۸

سرحدات ادامه خواهد داشت و 
 از ورود آزمایش سه روز بعد

 توصیه می شود.

مسافرین بزرگسال کشور های 
ئه مکلف به قرنطین می توانند با ارا

روز بعد  ۳که  PCRتست منفی 

مت انجام شده باشد، از از عزی
 قرنطین خارج شوند.

 مکلفیت قرنطین
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برای اشخاصی که محل مناسب   کاهش میابد.
برای قرنطین شدن نداشته باشند، 
می توانند در آینده نیز از هوتل 

 قرنطین استفاده کنند.

 هوتل قرنطین

 تست قبل از عزیمت لغو می گردد.  

همراه با مکلفیت قرنطین به  
طور تدریجی لغو می گردد. 

برای کشور هایی که در مورد 
وضعیت شیوع در آنها نگرانی 

وجود داشته باشد، می توانند 
 دوباره ایجاد شود. 

برای کشور های سبز و نارنجی 
لغو می گردد. برای مسافرین 

کشور هایی که مکلف به قرنطین 
 شدن می باشند، حفظ می شود. 

 تست در هنگام عزیمت

همراه با مکلفیت قرنطین به  
طور تدریجی لغو می گردد. 

 آنها در برای کشور هایی که در
عفونت  مورد وضعیت شیوع

نگرانی وجود داشته باشد، می 
 توانند دوباره ایجاد شود. 

  PCRتست  داوطلبانه انجام دادن

آنعده برای   روز بعد از عزیمت ۳
قرنطین می کسانی که مکلف به 

 .باشند

روز  PCR ۷لغو تست اجباری 

 بعد از عزیمت

 بعد از عزیمت PCRتست 

با مکلفیت قرنطین به طور  آماده گی برای افزایش
 تدریجی لغو می گردد.

وابستگی با قرنطین و مکلفیت تست 
 دارد.

گام عزیمتثبت و راجستر هن  

رهنمایی از طریق تیلفون از  آماده گی برای افزایش
اکتوبر خاتمه میابد  ۳۱تاریخ 

ولی ارسال پیام های کتبی 
مکلف به  صتیلفونی برای اشخا

ادامه میابد. قرنطین  

مرکز ملی کنترول برای عزیمت  تعداد کارمندان را کاهش می دهد.
 کننده گان

ممکن است الی لغو این 
طرح مطابق مقررات 

ن از مسافریپا، اتحادیه ارو
کارت برخی از کشور ها 

مطالبه شود. واکسین کرونا  

 کارت واکسین کرونا مورد استفاده قرار میگیرد. 

 عزیمت

آماده گی برای ایجاد مجدد 
کنترول در سرحدات داخلی 

 شینگن

 را پولیس تست های تصادفی
برای بدست آوردن معلومات در 

گن انجام سرحدات داخلی شین
می دهد. ورود به کشور از تمام 

گذرگاهای سرحدی صورت 
 گرفته می تواند. 

کنترول مرزی در سرحدات 
، با رهنمایی در خارجی شینگن

 مورد قوانین کنترول عفونت.

کنترول در سرحدات  بر تمرکز
ۀ شینگن برای مسافرین داخلی ساح

عفونت.  شیوع مناطق سطح بلند
مسافرین کشور های دیگر به طور 
تصادفی تست می شوند. ورود به 

گذرگای سرحدی  ۳۵کشور تنها از 
گرفته می تواند.ائید شده صورت ت  

کنترول مرزی در سرحدات 
، با رهنمایی در خارجی شینگن

 مورد قوانین کنترول عفونت.

 کنترول در سرحدات

می تواند. در مرحلۀ دوم و سوم تغیرات به وجود آمده  

 

 


