
الحجر الصحي: ھذه ھي القواعد  من إلعفاء لى النرویج واإالسفر 
 التي تنطبق عند دخول النرویج 

 

  خالل  كورونا األشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل والذین أصیبوا بمرض  یُعفى اآلن
. الشرط األساسي ھو تقدیم  عند دخول البالد  من الحجر الصحي خیرةاألشھر الستة األ

من حیث  لى النرویج إخرین المسافرین اآل جمیع على شھادة كورونا نرویجیة. یجب  
،  البالدعند دخول االختبار   جراءإیتعین على الجمیع لحجر الصحي.  ل الخضوع المبدأ

.  عند دخول البالد  الذین تم إعفاؤھم اآلن من الحجر الصحي األشخاص بما في ذلك 
الساعة الثالثة  من اعتباراً التي تنطبق لى البالد إقواعد الدخول  التعرف على دناهأیمكن 

 .یونیو 11الجمعة ظھیرة 
 

  .بما في ذلك الذین تم إعفاؤھم اآلن من الحجر الصحي بعدم السفر إلى الخارج، يص وال تزال الحكومة ت
  1السفر حتى   یات ص تسري تو . من خارج البالد خطر اإلصابة بالعدوى  لى استمرارإیرجع سبب ذلك 

 .2021یولیو  

 

یجب  كما المسافر قبل الرحلة على القواعد التي ستطبق عند العودة إلى النرویج.  تعرفی من المھم أن 
إلیھ. یمكن أن تتغیر حالة العدوى والقیود  یتم السفرالبلد الذي  فيالقواعد التي تنطبق  أیًضا على تعرفال

 . بشكل سریعالمحلیة 

 .انتظار طویلة على الحدود  صفوفیجب على المسافرین االستعداد ل

 

 : عن الُمطعمین بالكامل ومن أصیبوا بمرض كورونا خالل األشھر الستة األخیرة

في األشھر الستة   19- األشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل والذین أصیبوا بفیروس كوفید یتم إعفاء 
األخیرة من الحجر الصحي للمسافرین عند دخول البالد اعتباًرا من الساعة الثالثة بعد ظھر یوم الجمعة  

خدام رمز باست  شھادة كورونا النرویجیةیمكن في الوقت الحالي التحقق حصراً من  یونیو.  11الموافق 
حلول تقنیة لقبول الشھادات من االتحاد  یبدأ العمل بحتى  لكیسري ذ  االستجابة السریعة على الحدود.

 بحلول نھایة یونیو.   جاھزة األوروبي والمنطقة االقتصادیة األوروبیة، والتي ستكون

شھر الستة  في األ مرض كورونااألشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل والذین أصیبوا ب ب علىجوال یت 
الوصول إلى النرویج،  قبل ساعة  24تم إجراؤه نتیجة سلبیة الختبار كورونا  شھادة تؤكد تقدیم  خیرةاأل

 ختبار على الحدود.ال اجراء إعلیھم ولكن یجب 

 



، بما في ذلك الى النرویج قادمیناللجمیع  على الحدود   ختبارالاجراء إ على وجوب القاعدة الرئیسیة تنص 
عند وجود صعوبات تتعلق بالقدرة . عند دخول البالد  الحجر الصحيمن الذین تم إعفاؤھم اآلن  األشخاص 

األشخاص الذین تم  المتواجدة ھناك إعفاء  لسلطات تقرر ا قد  االستیعابیة إلجراء االختبارات على الحدود،
على الختبار على الحدود، ا جراءإمن ویمكنھم توثیق ذلك،  19كوفید  أُصیبوا بمرض  تطعیمھم بالكامل أو

ند . ینطبق ھذا الخیار فقط ع  وصول إلى النرویجالاالختبار في غضون یومین من یلزموا بإجراء  نأ
اختیار إجراء  بد افرذلك حقاً لألوال یمنح  ،وجود صعوبات تتعلق بالقدرة االستیعابیة إلجراء االختبارات 

للعاملین على   يإرشاد بإعداد دلیل مدیریة الصحة  قوم على الحدود. ت إجرائھزل بدالً من  ختبار في المنالا
 .التقدیرات الخاصة بصعوبات القدرة االستیعابیة إلجراء االختبارات فیما یخص  الحدود 

 

عند وصولھم إلى   النتیجة  سلبي راختباجراء إألشخاص الذین بدأوا الحجر الصحي المنزلي بعد بالنسبة ل
من   إعفاؤھمیتم ، 19 -أصیبوا بكوفید والذین قدموا وثائق تفید بأنھم قد تم تطعیمھم بالكامل أو  ،النرویج

 یونیو.  11الساعة الثالثة ظھراً یوم  من  بدءً  الحجر الصحي

 

 الكامل: ب األشخاص الُمطعمون

 آخر جرعة تلقي . األشخاص الذین تم تطعیمھم بجرعتین ومضي أسبوع على  1

  خبریةطریقة ماختبار أُجري وفقاً لب  SARS-CoV-2فیروس صابتھم ب إ ثبُتت األشخاص الذین  . 2
أسابیع على األقل من تاریخ االختبار، اعتباًرا من أسبوع واحد   3جرعة من اللقاح بعد  وامعتمدة، ثم تلق

 . بعد التطعیم

طریقة  وفقاً ل  SARS-CoV-2فیروس إصابتھم ب  ثبُتت جرعة اللقاح األولى، و  واتلق  شخاص الذیناأل.3
 أنھوا فترة العزلوأسابیع على األقل من التطعیم،   3بعد  مخبریة معتمدة

الستة األخیرة حیث  شھر خالل األ -19شخاص الذین أصیبوا بمرض كوفید األ: المرض إصابة سابقة ب
 أشھر بعد تاریخ االختبار.  6 لىإالعزل انتھاء  تاریخ من تكون المدة 

 
 

 جرعة لقاح واحدة تلقوااألشخاص الذین 

 . عند دخول البالد  ال یُعفى األشخاص الذین تلقوا جرعة واحدة من اللقاح من الحجر الصحي

 

ً  12 دون سنطفال ولى واألاالُ عند دخول البالد لمن تلقوا جرعة اللقاح الحجر الصحي  مدةتقصیر    عاما

البالد  الحجر الصحي عند دخول  مغادرةعاًما من  18سیتمكن األطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  
 الذي یتم إجراؤه بعد ثالثة أیام من الوصول. PCRختبار ال في حال توفرت نتیجة سلبیة

أسبوًعا بعد   15إلى   3جرعة اللقاح األولى وقد مر من  تلقوااألشخاص الذین  لىع ذاتھالشيء  نطبقی
 .ھذا االستثناءمن  فادةست الل ص شھادة كورونا نرویجیةاشخاأللدى  أن یكون  یُشترط.  تلقیھا

 



 دق الحجر الصحيافن

و أجزاء  أ أكملھاقضاء المدة بعد دخول النرویج  خضعون للحجر الصحيعلى األشخاص الذین سی جب یتو
من دول خارج المنطقة االقتصادیة  قادمین. یجب على جمیع البشكل رئیسيفي فنادق الحجر الصحي  منھا

قضاء فترة الحجر الصحي بأكملھا في فنادق الحجر الصحي.  ،شنغن والمملكة المتحدةال ومنطقةاألوروبیة 
 دق الحجر الصحي افنعن معلومات 

 

 لى البالدإ لودخاستمارة ال

  شخاص ھم األفی ن، بم الدخول تعبئة استمارة أنھ یجب على جمیع المسافرینعلى القاعدة الرئیسیة تنص 
 . ولدیھم شھادة كورونا نرویجیة -19أصیبوا بمرض كوفید  لذینبالكامل واألشخاص ا ینطعملمُ ا

 

 فتح  الإعادة خطة 

والتكھن   السیطرة على انتشار العدوى فيیساھم تدریجي لمجتمع بشكل لإعادة فتح من  حكومةما تقوم بھ ال
لخارج في لالسفر  لىإالتطرق تم ی. مراحلأربع  المجتمع علىخطة إعادة فتح ال. تصف بما ھو قادم

الرابعة. ومع ذلك قد   لمرحلةفي ا ةطبیعی شبھ الحیاة من أُموركون الكثیر تس. من الخطة ة األخیرةمرحلال
  مندول خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة. المن  للقادمین، خاصة البالد لى إ للسفرقیود  یستمر وجود 

 ختبارات للمسافرین من مناطق معینة. جراء اإولحجر الصحي ا فرض  المتوقع

  نسبةو  عدوىمستمر بناًء على حالة ال لى البالد بشكلإوقواعد الدخول   مراحل إعادة الفتحیتم تقییم 
 لفتح على البیانات ولیس التواریخ. . تعتمد سرعة إعادة اینطعممُ ال

   فتحالعادة إلالحكومة  خطة 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/?expand=factbox2857909
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

