
ن صنیلألشخاص المحالبالد  عند دخولالحجر الصحي  مدة یرتقص
 عاًما  12واألطفال دون سن 

 

عاًما من   12ون واألطفال الذین تقل أعمارھم عن  صنسیتمكن األشخاص المح 
نتیجتھ  في حالة إجراء اختبار  بالقادمین من الخارجالخاص مغادرة الحجر الصحي 

 بعد ثالثة أیام من الوصول.   ةسلبی
 

  دخولحجر الدخول ھو إجراء ھام لمنع صّرح وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت ھوّي قائالً "إن  -
، لكن الخطر  قلھا آلخرینبالعدوى ون صنین. ال یزال ھناك خطر من إصابة المحمن خارج البالد  العدوى

تقصیر فترة الحجر الصحي لھذه  صواب ال أنھ من رىلذلك ن صنین.غیر المح ب مقارنةأقل بكثیر 
 ". المجموعة 

 

من   للتمكن ،ةسلبی تھن تكون نتیجأ وعلى األقل   ثالثة أیام بعد الوصول بعد   PCRإجراء اختبار یُشترط 
. سیقلل مثل ھذا االختبار من خطر اإلصابة بنسبة  الخاص بالقادمین من الخارجالحجر الصحي  مغادرة

لحجر الصحي. یجب أن یكون من الممكن الخضوع لاالختبار أو جراء إفي المائة مقارنة بعدم  90إلى   75
، على سبیل المثال  helsenorge.no  صفحة لىع عن طریق تسجیل الدخول   صنمح الشخص  توثیق أن

 جر الصحي. الحبتزام ل اال عدمفي حالة االشتباه في  

 

 حجر صحي أقصر لألطفال 

أقل من البالغین، ویُفترض أن یكون خطر  بنسبة عدوى  الاألطفال  قلین ،العامة وفقًا للمعھد الوطني للصحة
 البالغین.مقارنة بفي المائة  50عاًما أقل بنسبة   12إصابة األطفال دون سن  

مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة  كل من  رى، تعلى ما سبق بناًء علىوأضاف الوزیر ھوّي "  -
، یجب أن عند دخول البالد  التي نفرضھا اآلن على المحصنینالعامة أن نفس قواعد الحجر الصحي 

 " .تدعم الحكومة ھذه التوصیةو عاًما.  12تنطبق أیًضا على األطفال الذین تقل أعمارھم عن  

 

الحجر مغادرة   مكانیةإ النظر فيالمعھد الوطني للصحة العامة طلبت الحكومة من مدیریة الصحة و
  PCRختبار الحصول على نتیجة سلبیة ال عند  عاًما  18و  12لشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  لالصحي 

 تم إجراؤه بعد ثالثة أیام. والذي 

 

جدیدة بأن جرعة لقاح واحدة قد توفر حمایة أقل ضد متغیر  علومات ھناك موأردف الوزیر ھوّي "  -
في وقت  تم اإلعالن عنھ طعیمھم بالكامل. كما فیروس دلتا. لذلك قد تكون ھناك قواعد مختلفة لمن تم ت ال



ي للصحة العامة تقومان بإجراء تقییم جدید للوقت الذي یمكن فیھ  طنسابق، فإن مدیریة الصحة والمعھد الو
 . "القدوم من الخارجعند من الحجر الصحي  امت بالكامل الحصول على إعفاء طعمینلألشخاص الم

 

تفي  لھا تعمل الحكومة على تحدید ما إذا كانت شھادات كورونا الخاصة بالدول األخرى أو الحلول المماثلة 
استثناءات لمتطلبات الحجر الصحي،  منحبنفس متطلبات الجودة مثل الشھادة النرویجیة، وبالتالي یمكنھا 

 وبأي طریقة یمكن التحقق من المعلومات.

 

 لبالدا خارجلى إالسفر ب نصحال یُ 

وسیسري ھذا النظام  لفیروس. لالمقلقة متغیرات الالحدود للتحكم في على اختبار  جراء إالعمل بنظام یستمر 
إلجراء   المحصنین، بمن فیھم ینجمیع المسافر یستعد . وبالتالي، یجب أن  مناسباطالما كان ذلك ضروریًا و

 بعدم السفر غیر الضروري إلى الخارج. الختبار عند وصولھم إلى النرویج. ال تزال الحكومة تنصح ا

 

ین واألطفال الذین تقل صنالمح عند دخول البالد بالنسبة لألشخاص التغییرات في الحجر الصحي ستدخل 
 یونیو.  4یوم   15.00الساعة  عاًما  حیز التنفیذ اعتباًرا من  12أعمارھم عن 

  

 : بالمحصنین متعریفھ  األشخاص الذین یتم

 الذین تم تطعیمھم بالكامل • األشخاص 

 الجرعة تلك أسبوًعا منذ تلقیھم  15إلى  3، وقد مر من من اللقاح• األشخاص الذین تلقوا جرعة واحدة 

 • األشخاص الذین أصیبوا بكورونا في األشھر الستة الماضیة 


