
للمتعافین من   تمدید اإلعفاء من الحجر الصحي
شھًرا  12إلى  6عند مخالطة حالة مصابة من  الكورونا  

 

في النرویج بدًء من اآلن على إعفاء من الحجر   19-األشخاص الذین أصیبوا بكوفید یحصل
شھًرا. سیتم تحدیث شھادة كورونا الخاصة باالستخدام   12الصحي عند مخالطة حالة إصابة لمدة 

. 19-شھًرا بعد اإلصابة بكوفید 12داخل النرویج بحیث تصبح خضراء لمدة   
 

منذ بدایة الجائحة وحتى اآلن ھي ستة أشھر إذا كان من   19-كانت فترة اإلعفاء بالنسبة لألشخاص المتعافین من كوفید
شھًرا.   12. تقوم الحكومة اآلن بتمدید فترة اإلعفاء إلى یةنرویجالممكن توثیق التعافي من المرض من قبل دائرة صحیة 

.  2021أغسطس / أب  28السبت الموافق من منتصف لیلة  ایسري ھذا التعدیل اعتبارً   
 

  19-تشیر إلى أن األشخاص المتعافین من كوفید معرفة جیدةقال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "لدینا اآلن  
شھًر على األقل، ولھذا نقوم بتمدید إعفاء ھذه الفئة من الحجر الصحي عند مخالطة   12حصانة جیدة تمتد إلى  یتمتعون ب

شھًرا   12حالة إصابة. وسیتم كذلك تحدیث شھادة الكورونا الخاصة باالستخدام داخل النرویج بحیث تصبح خضراء لمدة 
سبتمبر / أیلول.  9ًزا بحلول أن یكون الحل التقني جاھ توقع. ن 19-بعد اإلصابة بكوفید  

 
من مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة. لن یتم إجراء تعدیل مماثل فیما  اتنُقر ھذه التعدیالت بناء على توصی

  ، ویرجع السبب في ذلك إلىمن الحجر الصحي عند السفر ودخول البالد 19-یخص إعفاء األشخاص المتعافین من كوفید
  180ة التي حدثت منذ أكثر من كورونا التي تثبت الحصانة بعد اإلصابأن االتحاد األوروبي ال یسمح بإصدار شھادة ال

 یوًما.  
 

إن إعداد نظام لتمدید اإلعفاء من الحجر الصحي عند السفر سیتطلب الكثیر من الجھود التقنیة، وفي نفس الوقت فسیستفید  
كان البالغین من ھذه الفئة أخذ اللقاح والحصول على إعفاء دائم من الحجر الصحي  بإمحیث إن ، عدد قلیل من ھكذا تعدیل
سلبي بعد ثالثة  PCRلألطفال بالفعل بتقصیر مدة الحجر عن طریق اختبار بي سي آر   سمحناالخاص بالسفر، في حین 

 أیام.  
 

استخدام شھادة كورونا الخاصة  یعتبر و ،"من المھم أن یتم توثیق التعافي من المرض بشكل آمن ھوي وأضاف الوزیر
بالمدة في شھادة  الخاصة  البیاناتالطریقة األفضل. إذا قرر االتحاد األوربي إجراء تعدیالت في  يباالتحاد األوروبي ھ

فیما إذا كان ینبغي تعدیل اللوائح   مرة أخرى فستنظر الحكومة النرویجیة حینھا، 19-كوفیدالكورونا بالنسبة للمتعافین من 

 الخاصة بالحجر الصحي عند دخول البالد.  
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