کاهش در مدت قرنطین ورود برای افراد مصؤن و
اطفال زیر سن  ۱۲سال
افراد مصؤن و اطفال زیر سن  ۱۲سال می توانند سه روز بعدز از ورود به ناروی ،با ارائه
تست منفی کرونا از قرنطین خارج شوند.
بنت هویه وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی میگوید :قرنطین ورود یک اقدام مهم برای جلوگیری از انتقال عفونت
به ناروی است .خطر مصاب شدن افراد مصؤن هنوز هم موجود است و این اشخاص می توانند باعث انتقال ویروس
به دیگران شوند ،ولی خطر مصاب شدن اشخاص مصؤن به مراتب کمتر است .بنا بر این ،ما باورمندیم که کاهش در
مدت قرنطین برای این گروپ قابل توجیه است.
برای خارج شدن از قرنطین ،الزم است که سه روز بعد از ورود یک آزمایش منفی  PCRارائه گردد .چنین آزمایش
خطر عفونت را در مقایسه با عدم انجام نمودن آزمایش و یا قرنطین ۷۵ ،الی  ۹۰درصد کاهش خواهد داد .شما باید از
طریق ورود به  helsenorge.noمصؤنیت خود را ثابت کرده بتوانید .به طور مثال ،در صورت شک در مورد
نقض مکلفیت قرنطین.
مدت کمتر قرنطین برای اطفال
طبق گزارش انستیوت صحت عامه ،اطفال نسبت به بزرگساالن عفونت را کمتر انتقال می دهند و تصور این است که
اطفال زیر سن  ۱۲سال نسبت به بزرگساالن ۵۰ ،در صد کمتر در معرض خطر مبتال شدن به ویروس کرونا قرار
دارند.
بنت هویه میگوید :بر این اساس ،ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه به این بارور اند که مقررات ورودی
را که ما برای افراد مصؤن وضع می نماییم ،باید برای اطفال زیر سن  ۱۲سال نیز قابل اعتبار باشد.
حکومت از ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه خواسته است که بررسی نماید که آیا جوانان بین  ۱۲و ۱۸
سال نیز باید بتوانند با ارائه یک آزمایش منفی  PCRکه  ۳روز بعد از ورود انجام شده باشد ،از قرنطین خارج شوند.
بنت هویه میگوید :معلومات جدید نشان می دهد که افراد با دریافت یک دوز واکسین احتماأل در برابر نوع ویروس دلتا
کمتر محفوظ هستند .بنابر این ممکن است برای کسانی که کامل واکسین شده اند قوانین متفاوت باشند .همانطور که قبل
اعالم شده است ،ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه یک بررسی جدیدی را انجام می دهد که افراد کامل
واکسین شده چه وقت کامل از قرنطین ورود معاف شوند .

حکومت در حال جمع آوری معلومات در مورد این است که آیا کارت واکسین کرونا سایر کشورها از لحاظ کیفیت با
کارت واکسین کرونا ناروی یکسان است و یا خیر و ایا اشخاص و افراد می توانند به اساس کارت های مذکور از
قرنطین معاف شوند.
سفر های خارجی توصیه نمیشود
در سرحدات کشور برای کنترول انواع نگران کننده ویروس ،آزمایش ها الی ضرورت ادامه خواهد داشت .تمام
مسافرین ،منجمله مسافرین مصؤن نیز باید در هنگام ورود به ناروی برای آزمایش آماده گی داشته باشند .سفر های
غیر ضروری به خارج از کشور هنوز هم توصیه نمیشود.
تغییرات در قرنطین ورود برای افراد مصؤن و اطفال زیر  ۱۲سال از تاریخ  ۴ماه جون ،بعد از ساعت  ۳بعد از ظهر
قابل اجرا است.
افراد مصؤن:
•

اشخاصی که کامأل واکسین شده اند

•

اشخاصی که  ۳الی  ۱۵هفته قبل یک دوز واکسین را دریافت کرده اند

•

اشخاصی که در شش ماه آخر به بیماری کرونا مبتال شده اند

