
ماه تمدید  ۱۲ماه الی  ۶معافیت از قرنطین از  مدت 

 می شود 
 

ماه از   ۱۲، حاال برای مدت را سپری نموده باشند ۱۹-بیماری کووید  در ناروی افرادی که

برای    ، کارت واکسین کرونا۱۹-از سپری نمودن بیماری کوویدقرنطین معاف می باشند. بعد 

سبز می باشد.  نگدارای ر ماه ۱۲الی  استفاده در داخل کشور  

 

در ، ودرا سپری نموده باشند، شش ماه ب ۱۹-، مدت معافیت از قرنطین برای اشخاصی که بیماری کوویداکنونتا 

ماه   ۱۲مقامات مدت معافیت از قرنطین را به اکنون توسط دوایر خدمات صحی تائید شود.  ربیماری مذکوصورتیکه 

ابل اعتبار است.قشب  ۀاز نیم،  ۲۰۲۱ماه اگست  ۲۸افزایش می دهد. این تغییرات از تاریخ   

 

معلومات کافی در دست داریم که نشان می دهد   ما اکنونگوید: بنت هویه، وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می 

. بنا بر این، ما مدت اشندی بممحفوظ ماه  ۱۲برای مدت حد اقل ، شندرا سپری نموده با ۱۹-افرادی که بیماری کووید

به   مبتال شدن یک شخصکارت واکسین کرونا نیز باید به روز شود تا بعد از  معافیت از قرنطین را افزایش می دهیم.

  الی تاریخ این کار م دادنرای انجاب که انتظار می رودسبز باشد.   دارای رنگ ماه ۱۲برای مدت ، ۱۹-وویدبیماری ک

. شودآماده  یک سیستم تخنیکی  ماه سپتامبر ۹  

 

افرادی که   برای گیرد.صحت عامه صورت میاین تغییرات به اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت 

دلیل آن این است که اتحادیه اروپا  .به عمل نمیایدتغییرات قرنطین ورود  درنموده باشند را سپری  ۱۹-بیماری کووید

   روز را نمیدهد. ۱۸۰ بیش از معافیتاجازه صدور کارت 

 

 از تعداد کمی همزماننیاز دارد و   رتبیشبه منابع تخنیکی   ، ایجاد یک سیستمتمدید مدت معافیت از قرنطین ورودبرای 

از  همیشهبرای  می توانند با دریافت واکسین گروهشامل این گساالن . بزرگردندمی بهره مند   متذکزهمردم از تغییرات 

که بعد از سه روز انجام شده    PCRقرنطین ورود معاف شوند در حالی که کودکان می توانند با ارائه تست منفی 

 کنند.  باشد، مدت قرنطین خود را کوتاه

 

و انجام دا دن این امر با استفاده از کارت   دگرد مستند ئینگونۀ مطمپری نمودن بیماری به س گوید: این مهم است کهبنت هویه می 

پا مدت اعتبار معلومات در مورد شفایافتن از بیماری  اتحادیه اروصورتیکه ر  د است.  امکان پذیزاروپا   ۀواکسین کرونای اتحادی 

ورود باید تغییر کند یا   تغییر دهد، حکومت بررسی خواهد کرد که آیا مقررات قرنطین در کارت واکسین کرونا را  ۱۹-کووید

 خیر. 


