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. بنا بر گردد، تفکیک بین سفر های ضروری و غیر ضروری حذف می هنگام ورود به ناروی

ه ب ینگنپیمان شاین، مسافرین بریتانیا، کشور های همکاری اقتصادی اروپا و کشور های عضو 

 ازافرادی که . می باشندسطح شیوع ویروس کرونا از قرنطین در هوتل معاف  پایین بودننسبت 

 ، هدف سفر ازنظر صرف ، گشت می کنندباز کرونا شیوع ویروس سطح بلند دارایمناطقی 

آنعده اتباع خارجی که ساکن مناطقی که در ناروی از مکلفیت شوند. تل قرنطین وباید در ه

.می باشند، از محدودیت های ورود مستثنی هستندقرنطین شدن معاف   

 

، ما اکنون مقررات هوتل قرنیطن را تغیر می دهیم. ما تفکیک بین گویدوزیر عدلیه و مبارزه با حوادث اضطراری می 

ورود به ناروی حذف می کنیم و به عوض آن سطح شیوع ویروس را در گام سفر های ضروری و غیر ضروری را هن

؛ یعنی مسافرین بریتانیا، کشور های همکاری اقتصادی اروپا و کشور های عضو در نظر میگیریم های مختلف کشور

 اقامت دربعد از اف هستند. افرادی که عاز قرنطین شدن در هوتل م ،بودهدر آنها پایین  سطح عفونتکه ، گنپیمان شین

 هوظیف ر مذکور برای کار وگر سف، حتی ا، باید در هوتل قرنطین شوندگردندس برمیسطح بلند شیوع ویرو دارای مناطق

حد اقل سه هفته  ی کهدافراگاه آن، کردیمدسترسی پیدا  ائید و تصدیقتیک سیستم دیجیتال قابل به که ما وقتی  هم بوده باشد.

.ی شوندمدوز اول واکسین را دریافت کرده باشند نیز از قرنطین شدن در هوتل معاف  پیش  

 

:شونددر هوتل قرنطین پ های ذیل باید گرو ۲۰۲۱ماه می  ۲۷از روز پنجشنبه   

 در  باید برای مدت معین گشت می کنندبه ناروی باز مسافرین همه کشورها به استثنای کشور های اروپایی، که

 از قرنطین خارج شوند.ارائه تست منفی کرونا بعد از روز هفتم  اآنها می توانند ب قرنطین شوند.  هوتل

 ذیل از قرنطین شدن در هوتل معاف هستند، ولی این افراد باید مدت قرنطین را در  کشورهای اروپایی ینمسافر

 سپری کنند:گر خانه و یا در یک محل مناسب دی

 نفر مصاب باشند ۱۵۰کمتر از نفر،  ۱۰۰۰۰۰هر  از آخرروز  ۱۴ در -

 داشته باشندمثبت تست  ،شده اند تستدرصد از کسانی که  ۴اکثر  حد  -

 گن که در آنها در هر پا و کشور های عضو پیمان شیهای همکاری اقتصادی ارو ورمسافرین بریتانیا، کش

، در هوتل قرنیطن شوند. روزبعد از سه  ینفر مصاب باشند، باید الی تست منف ۱۵۰نفر، بیشتر از  ۱۰۰۰۰۰



بعد از  منفی تست رائهسپری کنند و با ا رمناسب دیگ یک محلدر خانه یا در  مدت قرنطین راباید این افراد 

 از قرنطین خارج شوند. می توانند مهفتروز 

  باید  ،تست منفی بعد از روز هفتم ارائه بلند شیوع ویروس، الی دارای سطح خیلیمسافرین کشور های اروپایی

 ئه خواهد شد.اً اراپ بعدگرودر هوتل قرنطین شوند. معلومات بیشتر در مورد این 

 

 کندپ پیشنهاد می گروبرای این  طرح را ادامه خواهد داشت. حکومتبه اساس دالیل بشری وضع شده فعلی  أتثنااست

را قبل از  فیصله معافیت قرنطین در هوتل درخواست کنند. آنها در این مورد از مذکور می توانندکه به اساس آن افراد 

 رسیدن به سرحدات دریافت می کنند.

پا، کشور های عضو ۀ همکاری اقتصادی اروبرای کارمندان بحری که بعد از اقامت در کشور های خارج از ساح

گذشته در وجود دارد. کارمندان بحری باید مانند  أتاستثنا، گشت می کنندو بریتانیای کبیر به ناروی باز گنپیمان شین

باید دوره قرنطین را سپری  ،را آغاز می کنندخود  سفر کشتی هایهوتل قرنطین شوند. قبل از این که انها دوباره 

ماه می قابل اجرا است. ۲۱نمایند. این تغیرات از تاریخ   

به خارج سفر می پیک ممسابقات المپیک و پارالو تیم های حمایوی آنها که برای اشتراک در  برتر برای ورزشکاران

، اف هستندعگام بازگشت در ورود و قرنطین تغیرات بعمل میاید. آنها از قرنطین شدن در هوتل مهندر برایشنان کنند، 

در قرنطین باشند.  باید گشتئه تست منفی کرونا بعد از روز سوم بازاولی الی ار  

وزیر عدلیه مونیکا میالند می گوید: اقدامات و تدابیر سختگیرانه در سرحدات تأثیرات خوب داشته است. انتقال عفونت 

پیچیده است.  ان هنوز هم جدی و از خارج کاهش یافته است اما وضعیت شیوع ویروس در برخی از قسمت های جه

ادامه دهیم، ولی افرادی که از کشور های دارای  را د برای اتباع خارجیورو وضع شده در مورد ما محدودیت های

.هستند مستثنی، از این امر ما حق قرنطین آنها را نداریم گشت می کنند وباز سطح شیوع پایین  

های ۀ آمدن به ناروی داده می شود )کشور برای اتباع ساکن کشور ها و مناطقی که تابع شرایط قرنطین نمیباشند، اجاز

، جزایر فارو، ایسلند و برخی از قسمت های فنلند، اما با . اکنون این کشور ها عبارت اند از: گرونالندسطح زرد(

عملی به زودی  أتاستثنا. این گردید خواهد بیشتر ، تعداد این مناطق و کشور هایتطبیق واکسیناسیون و کاهش عفونت

پا و کشور به اساس معیار های کشور های همکاری اقتصادی ارو بریتانیا نیز شامل این طرح می شود وخواهد شد. 

گن ارزیابی خواهد شد.های عضو پیمان شین  

صورت خواهد گرفت. آنگاه  در مورد تسهیالت در محدودیت های ورودی ارزیابی های جدید مرحلۀ سوم بازگشایی در

یگیرد.متعلمین بین المللی نیز صورت ممحصلین و ، ، خانواده هاارزیابی در مورد تسهیالت برای کارگران  

، ریاست صحت عامه و  سال۸۱در مورد مقررات ورود به ناروی تا عرضه واکسین برای همه افراد باالتر از سن 

روزه  ۳جمله توصیه قرنطین  این ارائه نموده است. ازرا  همه جانبهانستیتوت صحت عامه در این اواخر توصیه های 

 برای افراد واکسین شده، تمدید توصیه های مسافرتی بین المللی الی آخر ماه جوالی.

گیرانه یک عمل سخت ،چون این امر داریماست. ما باور کردهحکومت تا اکنون در مورد این پیشنهادات تصمیم اتخاذ ن

همین دلیل، برای آنها وظیفه سپرده شده است تا در زمینه  پرسش های وجود خواهد داشت. بهماً در مورد آن ، حتاست

 ارزیابی جدید را انجام دهند.

، ارزیابی خواهیم کرد که آیا اشخاص میگوید: بعد از اینکه ما این مشوره های مسلکی را بدست آوردبنت هویه می 

. این امر مربوط به این است و یا خیر معاف گردنداند، از قرنطین  شفا یافته واکسین شده و یا اشخاصی که از کرونا

تائید و تصدیق کرونا را داشته باشیم. قابل نخست کارتما باید که   



ماه جوالی تمدید می کند. هنوز هم خطرات  ۱را الی  در مورد مسافرتوزرات امور خارجه توصیه های بین المللی 

انواع جدید ویروس به و  انتقال شیوع بیشترموجود است. مسافرت های خارجی می تواند باعث  ونتفقابل توجه ع

گشایی جامعه را دشوار خواهد کرد.باز شود که این کار کشور  

گشایی تدریجی حکومت آغاز شده است ولی مقامات صحت پالن بازخارجه ایریکسین سورایده می گوید:  امور وزیر

، ما توصیه بنا بر این به عمل آید.از سفر های خارجی اجتناب  تا واکسین شدن افراد بیشتر باید توصیه می کند که عامه

از حد الزم ماه جوالی تمدید میکنیم.  ما نمیخواهیم که توصیه های مسافرت را  ۱بین المللی را الی  فرتیهای مسا

تابستانی خود را  های رخصتی تاخواهد بود بهتر  ،داشته باشیم، ولی با در نظرداشت وضعیت فعلی برای مدت بیشتر

 در ناروی سپری کنیم.

 
 پالن برای بازگشایی تدریجی


