ብዛዕባ ንኖርወይ ምእታው
ዝምልከት
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ካብ ወጻእ-ሃገራት ንዝመጽእ ስግኣት ለብዒ ንምድርራት፡ ክሳብ
ዝዀነ ዝዀውን ተረርርቲ መገሻታት ቅጥዕታት ምህላው
ክንቕጽሎም ኢና። ሕጂ ዘሎ ኩነታት ለብዒ ግና ንምፍዃሳት
ዕድል ዝፈጥር ኰይኑ ኣሎ።
እንተድኣ ሓደ ካብቶም ንኖርወይ ንክኣትው ዝፍቀዶም ኰይንካ፡ ከተማላኦም ዘለካ ዝምልከቱኻ
ቅጥዕታት ንምምላእ ከተጽንዖም ኣለካ። ነቶም ንኖርወይ ክኣትው ዝኽእሉ መብዛሕቲኦም ገያሾ
ግዴታዊ መርመራ፡ መገሻዊ ምዝገባ፡ ውሸባን ምናልባሽ’ውን ውሸባ ሆቴልን ዛጊት ይምልከቶም ኢዩ፡
ንገለ ገለ ጉጅለታት ግና ሕድገት ዝወሃቦም ኣለው፡ ምሉእ ብምሉ ዝተኽተቡን እዘን መወዳእታ 6 ኣዋርሕ
ኮቪድ-19 ሓሚሞም ዝነበሩን ካብ መገሻዊ ውሸባ ሕድገት ይወሃቦም’ዩ፡ ቅድሚ ንኖርወይ ምእታዎም
ምምርማር ኣየድልዮምን፡ ወላ ኣብ ዶብ እውን ካብ ምምርማር ይገላገሉን፡ ንኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ
እውን ምምዝጋብ ኣየድልዮምን ኢዩ፡ እዚኦም ግና ብብቚዕ ወረቐት ምስክር ኮሮና ከመስክሩ/ከሰንዱ
ምስ ዝኽእሉን ምስ ፍታሕ ወረቐት ምስክር ኮሮና ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኣሳሰረ ምስ ዝዀውንን
ኢዩ።
ኣብ ታሕቲ ዝስዕብ ዘሎ ሓበሬታታት ብምክትታል ክጽናዕ ይከኣል። ብድሕሪኡ ብቐጥታ ኣብዚ ገጽ እዚ
እቶ፡ Innreiseregistreringsskjemaet/ቅጥዒ ምዝገባ ንኖርወይ ዝኣቱ ገያሻይ።

እዞም ዝስዕቡ ጉጅለታት ካብ ሎሚ ንኔው ንኖርወይ ክኣትው
ኣይክእሉን ኢዮም







ቱሪስትታት/በጻሕቲ፡ ብጀካ ገለ ገለ በጻሕቲ እንተዘይኰይኖም
ኣብ ኖርወይ ንዝምሃሩ ወይ ንዝሽቅሉ ወጻእተኛታት (ዜጋታት ኖርዲክ እውን የማልእ)፡ ኣብ
ታሕቲ ዘሎው ሕድገታት ዘይምልከቶም
ኣብ ኖርወይ ንክምሃሩ ወይ ንክሽቅሉ ፍቓድ መንበሪ ዝተዋህቦም ሰባትን ኣቐዲሞም ኣብ
ኖርወይ ተቐመጥቲ ኰይኖም ዘይጸንሑን
ገያሾ ነጋዶ
ቪዛ-ሸንገን ዝተዋህቦም ወጻእተኛታት፡ ኣብ ታሕቲ ዘሎው ሕድገታት ዘይምልከቶም
ኣብ ኖርወይ ዓይነት መዛናገዒ ኣባይቲ ንዘለዎም፡ ግን ከኣ ተቐመጥቲ ኖርወይ ዘይኰኑ
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እዞም ዝስዕቡ ወጻእተኛታት ሕጂ ንኖርወይ ክኣትው ይኽእሉ
ኢዮም፡


ኣብ ኖርወይ ዝምቕማጦም ወጻእተኛታት



ካብተን «ቀጠልያ/ሓምሎት» ዝዀና ግዴታዊ ውሸባ ዘይምለከተን ንዝመጽኡ ተቐመጥቲ ሓንቲ
ሃገር ወይ ከባቢ ክሊ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳን/ሸንገንን ንዝዀኑ ወጻእተኛታት
ብመሰረት ቅጥዕታት covid-19-forskriften/ኮቪድ-19 § 4፡ ቀዳማይ ሕጥቦ ጽሑፍ ሀ፡ jf.
ጥብቈ እቲ ቅጥዒ ሀ፡ ንኖርወይ ንምእታው ኣይክኽልከሉን ኢዮም።



ምሉእ ብምሉእ ዝተኽተቡን እዘን መወዳእታ 6 ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሞም ዝነበሩን
ወጻእተኛታት፡ ግን ከኣ ብመንግስቲ ኖርወይ ብኮድ-QR ክረጋገጽ ዝኽእል ወረቐት ምስከር ኮሮና

















ከምስክር ዝኽእል።
ንቀረባ ወይ ምስ ቀረባ ስድራቤትን ምብጻሕ ወይ ንምቕማጥ ንኖርወይ ዝኣትው ወጻእተኛታት፡
ብዳግመ ስድራቤታዊ ጥርናፈ ንካኣትው ዝተፈቐዶም ወጻእተኛታት
ኣብ ኖርወይ ንምቕማጥ ዝኣቱ ኣባል ስድራቤት ምስ እንተ ኖርወያዊ ዜጋ ወይ ዜጋ ሃገራት
ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ዝምድና ዘለዎ ዝዀነ ዜጋ ሃገራት ቊጠባዊ ምትሕብባር
ኤውሮጳ
ንዘመድ ተቐማጢ ኖርወይ ዝዀነ ከምኒ ብዓል ቃል ኪዳን/ምዝጉብ መጻምድቲ/መቃምጥቲ፡
ትሕተዕድመ ደቈም ወይ ትሕተ ዕድመ ደቆም ኰይኖም ከም ደቂ ሰበይቶም ወይ ሰብኣየን
ዝብጽሕዎም፡ ወለዲን ሰብኣይ ኣደ/ሰበይቲ ኣቦን ዝኣመሰሉ።
ንዘመድ ተቐመጥቲ ሃገራት ክሊ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ወይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ
ዝቕመቱ ወጻእተኛታት፡ ምስ ኣብ ኖርወይ ዝዀኑ ከምኒ፡ ልዕለዕድመ ዝዀኑ ደቈምን ደቂ
ሰበይቶምን ሰብኡተንን፡ ወለድን ወለዲ ንደቂ-ሰብኡተንን ሰበይቶምን፡ ደቂ ደቈምን ደቂሰብኡተንን ሰበይቶምን፡ ፍቚራትን ትሕተ ዕድመ ደቈምን ኣቐዲሞም ንኖርወይ ፍቑራት
ንምብጻሕ በዚ ዝስዕብ ዝሓተቱን ምስ ዝዀኑን፡ søknadsbasert ordning
ወጻእተኛታት ተቐመጥቲ ሕሩያት ሳልሳይ ሃገራት ትካል ህዝባዊ ጥዕና ዝገምገመን፡ ንዘመድ
ተቐማጢ ኖርወይ ዝዀነ ከምኒ ልዕሊ ዕድመ ዝዀኑ ደቈምን ደቂ ሰበይቶምን ሰብኡተንን፡
ወለድን ወለዲ ንደቂ-ሰብኡተንን ሰበይቶምን፡ ደቂ ደቈምን ደቂ-ሰብኡተንን ሰበይቶምን፡
ፍቚራትን ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦምን ትሕተ ዕድመ ደቈምን ኣቐዲሞም ንኖርወይ ከም ፍቚራት
ንምብጻሕ በዚ ዝስዕብ ዝሓተቱን ምስ ዝዀኑን፡ søknadsbasert ordning ከም ፍቑራት መጠን
ድማ እንተወሓደ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ከም ፍቑራት ተዛሚዶም ዝጸንሑን ኣቐዲሞም ግድን
ብኣካል ተራኺቦም ዝነበሩን ክዀኑን ኣለዎም።
ምስ ቈልዑ ሓባራዊ ርክብ ንምክያድ ዝመጽኡ ወጻእተኛታት
ንኖርወይ ንምእታው ዘፍቅድ ፍሉይ መሰል ዘውህቡ ምኽንያታት፡ ከምኒ ፍሉይ ናይ ሓደ
ተቐማጢ ኖርወይ ዝዀነ ሰብ ናይ ምንባይ ተሓታትነት ወይ ሓያሎ ሰብኣዊ ድሕነታዊ ሓልዮታት
ምስ ዝህልውን
ሓተቲ ዑቚባን ብመገዲ ሕቡራት ሃገራት ንዝመጹ ስደተኛታትን
ገለ ገለ ሞያውያን ጉጅለታት
o ጋዜጠይናታት
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ባሕረኛታትን ዓቕሚ ሰብ በረራን
o ኣጐዓዓዝቲ ንብረትን ሰብን
o ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ሰራዊትን
o ኣብ መፍረ ዓጋዜናት ዝዋፈሩ ብሄረ-ሳመ
o ተመራመርትን ባሕረኛታት ኣባላት ዓቕሚ ሰቦምን
ብመንግስቲ ኖርወይ ዝተዓደሙን ዓለምለኻውያን ውድባትን ዝዀኑ ወጻእተኛታት ሸቃሎን
ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኖርወይ ንዝዓልቡ ተሰጋገርቲ ወጻእተኛታት (በረራ ዓለምለኻውን ውሽጠሸንገንን)
ኣብ ኣገደስትን ተኣፈፍትን ሞያታት ሕብረተሰብና ንዝነጥፉ ወጻእተኛታት kritiske
samfunnsfunksjoner
ኣብ ኣገልግሎት ጽላ ክንክን ናብዮት ጥዕና ኖርወይ ዝዋፈሩ ሽወደናውያንን ፊንላንድናውያንን
ሰብ ሞያ ጥዕና
ኣብ ስቫልባርድ ቈዋሚ ዝምቕማጦም ወይ እንተ ብስራሕ ወይ ንመንበሪኦም ቦታ ካብን ናብን
ስቫልባርድ ንምንቅስቓስ ብመሬት ኖርወይ ንክሓልፉ ዝግደዱ ወጻእተኛታት ገያሾ
o







ብተወሳኺ ኣብ ብቚዕ ትካል ቤት ትምህርቲ ንክምሃሩ መምሃሪ ቦታ ዝተዋህቦም ተማሃሮ ካብ
ዕለት 1 ነሓሰ ንኔው ንኖርወይ ክኣትው ይኽእሉ ኢዮም ዝብል ውሳኔ እውን ተወሲንሎም ኣሎ።

ካብቶም ንኖርወይ ክኣትው ዝፍቀዶም ዲኻ፧
ምዝገባ መገሻ
እቶም ንኖርወይ ዝኣትው ገያሾ ቅድሚ ንኖርወይ ምእታዎም ግዴታዊ ውሸባኦም ንምኽባር
ኣድለይቲ ዝዀኑ ሓበሬታታት ግድን ክምዝግቡ ኣለዎም። እዚ ወላ ነቶም ካብ "ቀጠልያ/ሓምሎት"
ዝዀና ሃገራት/ቦታታት ንዝመጽኡ ገያሾ እውን ዝምልከት ኢዩ።


Gå til digital innreiseregistrering/ንዲጂታላዊ ምዝገባ ኣብዚ እቶ

ንምምዝጋብ ሓገዝ ዘድልየካ ኣንተድኣ ኰይኑ ንCall Center በዚ ቊጽሪ ስልኪ እዚ +47 33 41 28
70 ወይ በዚ ኢ-ሜይል እዚ ተወከስ፡ support@entrynorway.no

ሕድገት ካብ ግዴታዊ ምዝገባ መገሻ (ንኖርወይ ከም ገያሻይ ኣብ
እትኣትወሉ እዋን):
ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸተቡ ወይ ኣብ ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሞም ከም ዝነበሩን
ንናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዲጂታላዊ/ኣሃዛዊ ወረቐት ምስክር ኮሮና ብምርኣይ ንዘመስክር ገያሻይ፡ ከም
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ገያሻይ ኣብ ዝኣትወሉ ምምዝጋብ እውን ኣየድልዮምን ኢዩ/ናጻ ይብሃሉ። ምዝገባ ምስ ወዳኣካ ኣብ
ፈታሽ ዶብ ንፖሊስ ዝርአ ቅብሊት ምዝገባ ይወሃበካ ኢዩ።

መገሻዊ ውሸባ
ንኖርወይ ዝኣትው ገያሾ ዋና ሕጊ ከም ዝብሎ ኣብ ብቚዕ መወሸቢ ቦታ/egnet sted ወይ ኣብ መወሸቢ
ሆቴል ኢዮም ክውሸቡ ዘለዎም። መገሻዊ ውሸባ ብመሰረቱ ን10 ምዓልታት ኢዩ ክጸንሕ ዘለዎ። ምሉእ
ብምሉእ ዝተኸተበ ሰብ fullvaksinerte ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ሕማም ኮሮና
ሓሚሙ ንዝነበረን ብብቚዕ ወረቐት ምስክር ኮሮና ከመስክር/ከሰንድ ምስ ዝኽእልን ምስ ፍታሕ
ወረቐት ምስክር ኮሮን ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኣሳሰረ ምስ ዝዀውንን ካብ ዝመጸ ይምጻእ ንኖርወይ ናጻ
ኰይኑ ክኣቱ ይኽእል ኢዩ።
ከምኡ እውን ውሸባ ሕድገት ይወሃቦም፡ ቅድሚ ንኖርወይ ምእታዎም ምምርማር ኣየድልዮምን፡ ወላ
ኣብ ዶብ እውን ካብ ምምርማር ይገላገሉን ንኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ እውን ምምዝጋብ ኣየድልዮምን
ኢዩ፡
እቶም ካብ ዝኽተቡ ካብ 3 ክሳብ 15 ሳምንታት ዘሕለፉን ትሕቲ 18 ዝዕድሚዕም ቈልዑን ካብ ቀያሕቲ
ዝዀና ሃገራት ወይ ድሙቕ ቀይሕ ከባቢታት ንዝመጽኡን ክውሸቡ ኣለዎም። እንተቐልጠፉ ሰለስተ
ምዓልታት ድሕሪ ምምጽኦም መርመራ-PCR ወሲዶም ኣሉታዊ መልሲ ምስ ዘርእዩ ውሸባኦም ከብቅዕ
ይኽእል።
ነቶም ኣብ ለብዒ ዘይገነነን ኣብ ክሊ ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳን/ሸንገንን ዓባይ ብሪጣንያን ጥራሕ
ጌሾም ዝነበሩ ገያሾ እሞ ኽኣ (ኣብ ውሽጢ 14 ምዓልታት ኣብተን "ቀጠልያ/ሓምሎት" ሃገራት/ቦታታት፡
ማለት እተን 50/100 000 ኮሮና ዝተረኸበለን ሃገራትን ማለት ትሕቲ ኣርባዕተ ሚእታዊት ዝዀነ) ምስ
ዝጸንሑ እውን ካብ ውሸባ ሕድገት ይወሃቦም ኢዩ።




Kart over røde og grønne land/områder (Folkehelseinstituttet) ካርታ ዝርዝር ቀያሕትን ሓምሎትን
ሃገራት/ቦታታት
Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - Folkehelseinstituttet/ንኖርወይ ኣብ ዝተወሉ
ዝምልከት ሕግታትን መገሻዊ ውሸባን
Informasjon om karantenehotellordningen/ሓበሬታታት ብዛዕባ ፍታሕ መወሸቢ ሆቴል

ውሸባ ኣብ ቤትካ ዶ ኣብ ሆቴል፧
እቲ ቐዳማይ ክፋል ናይቲ ውሸባኻ ኣብ ሆቴል ክትውሸቦን ንኸይትውሸቦን ንዝብል እተን መወዳኣታ 10
ምዓልታት ቅድሚ ንኖርወይ ምእታውካ ዝነበርካላ ሃገርን ኩነታት ደረጃ ለብዓን ኢዩ ዝውስኖ። በዚ
ኣጋጣሚ እውን ኣብ መንጐ ዝሓለፍካዮ መሰጋገሪ ቦታታት በረራታት እውን ከም ኣካል ናይተን ዓሰርተ
ምዓልታት ኢዩ ዝቚጸር። ኣብ ሆቴል ዝውሸቡ ሰባት በቲ ንኖርወይ ዝኣተዉሉ ከበቢ ኢዮም ዝውሸቡ።
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ዝርዝር ናይተን ኣብ ሆቴል ንክትውሸብ ዘገድዳ ሃገራት ብመሰረት ጥብቈ ሕጊ ኮቪድ-19 ኢዩ
ዝድንገግ vedlegg B til covid 19-forskriften። ብመሰረት ናይዚ ድንጋገ ዝምልከተን ሃገራት ጸኒሕካ
ምስ እትመጽእ ውሸባኻ ኣብ ክልተ ኢዩ ዝኽፈል። ዝምልከቶም ጋያሾ ንኖርወይ ኣብ ዝምልስሉ
እንተቐልጠፉ ሰለስተ ምዓልታት ድሕሪ ምምጽኦም መርመራ-PCR ወሲዶም ኣሉታዊ መልሲ ክሳብ
ዝመጽእ ኣብ ዘርእዩሉ ውሸባኦም ከብቅዕ ይኽእል። ዝተረፈ ግዜ መገሻዊ ውሸባኦም ኣብ ናይ ባዕሎም
ቤት ወይ ካብ ካልእ ሰብ ክርሕቅሉ ዝኽሉ ኣብ ካልእ ብቚዕ መንበሪ ቦታን ቤትን ናይ በይኖም ክፍልን
ባኞን ክሽነን ወይ መብልዒ ቦታን ዘለዎ ውሸባኦም ክቕጽልዎ ይኽእሉ። እቶም ኣብ ዝሓለፋ ዓሰርተ
ምዓላታት ብመሰረት እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሕጊ ዝምልከተን ሃገራት ዘይነበሩ ገያሾ ምስ ዝምለሱ ግዜ
መገሻዊ ውሸባኦም ኣብ ናይ ባዕሎም ቤት ወይ ካብ ካልእ ሰብ ክርሕቅሉ ዝኽሉ ኣብ ካልእ ብቚዕ
መንበሪ ቦታን ቤትን ናይ በይኖም ክፍልን ባኞን ክሽነን ወይ መብልዒ ቦታን ዘለዎ ክውሸቡ ይኽእሉን
ካብ ውሸባ ሆቴል ድማ ይገላገሉን።



Se FHIs kart over smittesituasjonen i Europa/ኩነታት ለብዒ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣብ ገጻት FHI ተመልከት

ኣብ ሆቴል ዝውሸቡ ሰባት በቲ ንኖርወይ ዝኣተዉሉ ከበቢ ኢዮም ዝውሸቡ። እቲ ኣብ ሆቴል ዝውሸብዎ
እዋን ካብቲ መገሻዊ ውሸባ ዝሓቶ ንላዕሊ ክሓልፍ ኣይክእልን ኢዩ።

ብዩናትን ቈልዑ ትሕቲ ዕድመን ኣብ ሆቴል ኣይውሸቡን ኢዮም።
ብዩናት ከም ምዃኖም ብወረቐት ምስክር ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሰባት ካብ ውሸባ ሆቴል ናጻ ኢዮም፡
1. ጸረ SARS-CoV-2 ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ
2. ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ዝወሰዱ፡ ካብ ዝኽተቡ ካብ 3 ክሳብ 15 ሳምንታት ዘሕለፉ
3. ብብቚዕ ላባራቶርያዊ ኣገባብ SARS-CoV-2 ከም ዝሓዞም ዘረጋገጹ፡ ድሕሪ ዝተመርመርሉን
ዝተገለሉልን እዋን ክሳብ ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ዝቘጸረ ምስ ዝዀውን

ፍታሕ ሕድገታት፡
ተኣታትዩ ዘሎ ፍታሕ ድሩት ኢዩ፡ እቶም ንኖርወይ ክኣትው እንከለዉ ብሓያል ሰብኣዊ ርህራሄ
ብምምኽናይ ብሰነድ ከረጋግጹ ዝእኽሉ ካብ ውሸባ ሆቴል ሕድገት ንክወሃቦም ክሓቱ ይኽእሉ ኢዮም።
ካብዚ ፍታሕ እዚ ሕድገት ዝወሃቦም እምብዛ ውሑዳት ኢዮም። ነዚ ከምዚ ዓይነታት መሕተታት
ኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ኢዮም ርእዮም ዝውስንዎን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሕቶታት ክመላልሱ
ዝኽእሉን። ኣብዚ ብምእታው ክሕተት ይከኣል፡ Her søker du.
ንኖርወይ ክኣትው ዝፍቀዶም ሸቃሎ ኣዝዮም ተረርቲ ዝዀኑ መምርሒታት ውሸባ ንከኽብሩ ይግደዱ።
ብመሰረት ዋና ሕጊ እዞም ዓይነት ሸቃሎ እዚኦም ግድን ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክኣትው ኣለዎም ዝብል
ኢዩ። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ነጥቢ ተመልከት።
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ሸቃሎን ዝምልከቶም ቅጥዕታት ውሸባን
ንኖርወይ ክኣትው ዝፍቀዶም ሸቃሎ ኣዝዮም ተረርቲ ዝዀኑ መምርሒታት ውሸባ ንከኽብሩ ይግደዱ።
ብመሰረት ዋና ሕጊ እዞም ዓይነት ሸቃሎ እዚኦም ግድን ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክኣትው ኣለዎም ዝብል
ኢዩ። ሸቃሎን ተዋፈርትን ወሃብቲ ስራሖምን ኣውፎርቶምን ብቑዕ መነበሪን መወሸብን ቦታ
ብሰበስልጣን ተቘጻጸርቲ ዕዮ ምስ ዘጽድቕሎም ሕድገታት ይወሃቦም። ንኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ ድማ
እቲ ዝጸደቐ ብቑዕ መወሸቢ ሰነድ ከቕርቡ ኣለዎም።




መመልከቲ ቅጥዒ ኣብዚ ብምእታው ይርከብ/Se søknadsskjema på arbeidstilsynet.no
ተወሳኺ ሓበሬታታት ንወሃብቲ ስራሕን ሸቃሎት ዝምልከት ኣብዚ ብምታው ይርከብ/Se mer informasjon
for arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidstilsynet.no
ሓደሽቲ ሕግታት መገሻዊ ውሸባ ንሓይሊ ዕማም መርከብ መጓዕዝያ ሰባ/ Nye regler for innreisekarantene
for mannskap på passasjerskip (pressemelding/ጋዜጣዊ መግለጺ 28. juni/ሰነ 2021)

ግዴታዊ መርመራ
ንኖርወይ ኣብ ዝእተወሉ መርመራ ኮሮና ንምክያድ ክማላእ ዘለዎ
ቅድመኩነት
ንኖርወይ ዝኣትዉ ገያሾ ክኣትዉ ከለዉ መርመራ ኮሮና ክገብሩ ኣሎዎም። እዚ ንኖርወጃውያንን ትሕቲ
12 ዓመት ዝዕድሚኦምን ውን ይምልከቶም እዩ። ነቶም ምሉእ ክትበት/fullvaksinerte ዝተኸተቡ
ወይ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ሕማም ኮሮና ዘሕለፉ፡ ከምኡውን ምስ ፍታሕ ኤውሮፓዊ
ሕብረት ምትሕሓዝ ዘለዎ ክንቆጻጸሮ ንኽእል ምስክር ወረቐት ኮሮና ከረጋግጹዎ ዝኽእሉ ሰባት ሕድገት
ይግበረሎም እዩ።
ርትዓዊ ብዘይ ኰነ ምኽንያት ክምርመሩ ንዘይደልዩ ሰባት ብወለንትኦም ካብ ኖርወይ ይወጽኡ ወይ ከኣ
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ይብየነሎም።

ቅድሚ ንኖርወይ ምእታውካ ኣሉታዊ መረጋገጺ መርመራ ኮሮና
ንከተቕርብ ትሕተት
ከም ተወሳኺ ገያሾ ክኣትዉ ከለዉ ኣሉታዊ ዝውጽኢቱ መርመራ SARS-CoV-2 ከርእዩ ኣሎዎም።
ቅድሚ ንኖርወይ ምእታዎም ኣብተን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ዝተወስደ መርመራ ክኸውን ኣሎዎ። እዚ
ወላ ንኖርወያውያን ዜጋታትን ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ወጻእተኛታት ዝምልከት ኢዩ፡ ንትሕቲ 12
ዝዕድሚኦም ቈልዑ ግና ኣይምልከትን ኢዩ።
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ብነፋሪት ንኖርወይ ንዝኣትው ገያሾ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ቅድሚ ፋልማይ
ክፋል ምብጋስ በረራኦም ዝወሰድዎ ክዀውን ኣለዎ። ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡን ኣብ
ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሞም ዝነበሩን ቅድሚ ንኖርወይ ምእታዎም
ዝወሰድዎ ኣሉታዊ መልሲ መርመራ ከርእዩ ኣየድልዮምንን ኣብ ዶብ እውን ክምርመሩ
ኣይግደዱን።
ኣሉታዊ ውጽኢት ከም ዘርኣኻ ወረቐት ምስክር ንምቕራብ ዘይከኣል ወይ ንምቕራቡ
ኣዝዩ ኣሸጋርን ከቢድን ምስ ዝዀውን ንከተማልኦ ኣይትግደደን።
ካብ ውሽጠ-ሃገረ ኖርወይ ናብ ስቫልባር መገሽኦም ንዝቕጽሉ ገያሾ ብዩናት ከም
ምዃኖም ወረቐት ምስክር ኮሮናን ክሳብ ዘርኣዩ መርመራ SARS-CoV-2 ቅድሚ
ምብጋሶም ብምውሳድ ኣሉታዊ ውጽኢት ከርእዩ ዝብል ቅድመኩነታት ንከማልኡ
ኣየድልዮምን ኢዩ።



Mer informasjon om testplikt (helsenorge.no) ዝያዳ ሓበሬታታት ብዛዕባ ግዴታዊ መርመራ
ለውጥታት ስጒምቲታት ምክልኻል ለብዒ ንንጥፈታት መገሻታት ኣብ ስቫልባርድን መጓዓዝያ መራኽብ
ገማግም ባሕሪ ኖርወይን/ Endring av smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard og for
kystcruise

ዝርዝር ክፉታት ነቑጣታት ዶባት
ገለ ገለ ጒጅለታት ገያሾ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ክፋላት ዶባት ሸንገን ብቚዓት ዝዀኑ ዝርዝር
መሰጋገርቲ ዶባት ወጻኢ ዝሰጋገሩ ይኽእሉ ኢዮም፡ fra 17. juni klokka 12, kan personer som
er bosatt i Sverige og som dagpendler til arbeid i Norge benytte den gamle Svinesundbroen
når de skal krysse grensa/17 ሰነ ስዓት 12 ንኖርወይ ብስራሕ ዝመላለሱ ሽወደን ዝምቕማጦም ሰባት
ብመሰጋገሪ ገዲም ድልድል ስቪነሱንድ/ Svinesundbroen ክሰጋገሩ ይኽእሉ ኢዮም።


Kart med oversikt over åpne grenseoverganger med og uten teststasjoner
(Helsedirektoratet)/ኣብዚ ካርታ እዚ ብምእታው ኣብ ክፉታት መሰጋገሪ ዶባት ዘለው መመርመሪ
ነቚጣታት ዘሎዎምን ዘይብሎምን ክርአ ይከኣል (ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና)

ፈታሽ ዶብ ካብ ወጻኢ ንኖርወይ ዝመጽኣ ተሽከርከርቲ ባሕሪ
ኣብዚ ክረምቲ እዚ ንኖርወይ ዝመጽኣ ተሽከርከርቲ ባሕሪ ንቡር ፈታሽ ዶብ ክካየደለን ኢዩ: ከምቲ
ብነፋሪት ይኹን ብመኪና ንዝመጽኡ ገያሾ ዝምልከት ሕጊ ውሸባ እውን ብማዕረ ይምልከቶም ኢዩ።
ኣብዚ ክረምቲ እዚ ንኖርወይ ብተሽከርከርቲ ባሕሪ ንዝመጽኡ ገያሾ ከም መሰጋገሪ ዶብ ክጥቀሙለን
ዝኽእሉ ወደባት ግዝያዊ ደረት ይተኣታቶ ኣሎ። ብተሽከርከርቲ ባሕሪ ንዝመጽኡ ገያሾ ከም ሕጋውያን
መሰጋገሪ ዶብ ክጥቀሙለን ዝኽእሉ ወደባት እዘን ዝስዕባ ይዀና፡


Hammerfest/ሃምመርፌስት
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Tromsø/ትሩምሰ



Bodø/ቡደ



Trondheim/ትሮንድሃይም



Ålesund/ኦለሱንድ



Bergen/ባርገን



Stavanger/ስታቫንገር



Kristiansand/ክርስትያንሳንድ



Sandefjordሳንደፍዩር



Oslo Havn/ወደብ ኦስሎ



Halden/Sponvika/ሃልደን/ስፑንቪካ
ካብ ሰኑይ ዕለት 21 ሰነ ስዓት 12.00 ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ይውዕል፡ ክሳብ ዕለት 30
መስከረም 2021 ድማ ይጸንሕ።



Grensekontroll av lystbåter som ankommer Norge fra utlandet (pressemelding 18. juni 2021)
ፈታሽ ዶብ ካብ ወጻኢ ንኖርወይ ዝመጽኣ ተሽከርከርቲ ባሕሪ ጋዜጣዊ መግለጺ ዕለት 18 ሰነ 2021

ቊጽሪ ስልኪ ሓበሬታታት ብዛዕባ ንንኖርወይ ምእታው፡
ምምርማርን ውሸባን ዝምልከት


ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ምስ እትህሉ ኣብዚኣ ትድውል: 815 55 015



ኣብ ወጻእ-ሃገር ምስ እትህሉ ኣብዚኣ ትድውል: +47 21 89 80 42

ኣብዚ ክረምቲ እዚ ንወጻኢ ክትገይሽ መደብ ኣለካ ድዩ፧
ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝተዳለው ኣገደስቲ
ሓበሬታታት ኣብዚ ብምእታው ተመልከት፡ Se viktig
informasjon fra UD.
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