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افراد دارای کارت واکسین کرونا از پل  برای با اجازه دادن عبور کهدر نظر دارد حکومت 

تمام مسافرین کارت واکسین  شرط این که به بر سرحد سوینه سوند کاهش دهد، را قدیمی، فشار

 کنند،می پل جدید عبور از گمرک  افرادی که تسهیالت را برایاین امر  داشته باشند. کرونا

.نمودخواهد فراهم   

 

پل  کهحکومت تصمیم گرفته است  در پل سوینه سوند، ترددبرای محدود کردن گوید: مونیکا میالند، وزیر عدلیه می 

أکید کنم همه . من می خواهم تداشته باشندکارت واکسین کرونا را  قدیمی سوینه سوند را به روی افرادی باز کند که

را سپری نمود باشند.  ۱۹-باید کامالً واکسین شده باشند و یا هم در شش ماه گذشته بیماری کوویدوتر م مسافرین داخل

سوند استفاده ه باید از پل جدید سوین دار نیستند،ربرای عبور از مرز برخو ۱۹-دنأت کوویاز استث کودکانی کههمچنان 

گمرکی نیاز دارند نیز قابل اعتبار می باشد.مسافرینی که به طی مراحل . این امر در مورد کنند  

 

در این  در جریان تابستان پل جدید کاهش یابد. قطار های وسایط نقلیهنقلیه در  هدف ما این است که ازدحام وسایط

در  گمرکی چون مرکز کنترول. انتظار بکشند چندین ساعت مسافرین مجبور بودند که برای مسیر طوالنی بوده و

.مواجه بودندگین نقلیه به علت قطار های طوالنی با مشکالت فراوان ، وسایط سنواقع استسوینه سوند جدید   

 

در مسیر پل  را که کنترول مؤثرتر مسافرین است عمل آمده بهتسهیالت زیاد مونیکا میالند می گوید: در ساحۀ کنترول 

شود. زمر از . ما امیدواریم که این امر باعث مؤثریت عبورممکن ساخته استسوینه سوند   

 

 نیز را افزایش تردد باید انتظار، کنندئه و می توانند کارت واکسین کرونا را ار شده اندالً واکسین کام افراد بیشترچون 

کاهش یابد تا مدت  باید ، فشار تردد در سوینه سوند جدیداگر قرار باشد که سیستم کنترول فعلی حفظ شود باشیم.داشته 

کوتاهتر شود.  گینسن نقلیه انتظار برای وسایط  
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