
گام در ھن  ذیلورود و معافیت از قرنطین: مقررات 
عملی می شود ورود بھ ناروی   

،  باشند شده مبتالبھ بیماری کرونا و اشخاصی کھ در شش ماه آخر  شده  واکسینکامأل اشخاص
ناروی  ، بھ شرط اینکھ این افراد کارت واکسین کرونا  می باشنداکنون از قرنطین ورود معاف 

، منجملھ  قرنطین شوند بھ طور عموم  ناروی می آیند باید  بھ کھ یگرمسافرین دی . ارائھ کنندرا 
 فھرستبھ  .تست شوندگام ورود بھ ناروی  کھ از قرنطین ورود معاف ھستند، باید در ھن ھاییآن

. مراجعھ کنیدجون   ۱۱تاریخ  نافذه مقررات  
 

برای کسانی کھ  . توصیھ ھای مذکورتوصیھ نمیکند ھنوز ھم سفر ھای خارجی را   ، حکومتانتقال عفونت علتبھ 
قابل   ۲۰۲۱جوالی  ۱الی تاریخ   سفرتوصیھ ھای .  ، نیز قابل اعتبار استمی باشنداکنون از قرنطین ورود معاف 

 اعتبار است.
 

خود را با قوانین و   مسافرین ھمچنین .آشنا سازند بھ ناروی بازگشتخود را با مقررات  مسافرین ھمھاست کھ الزم 
محلی بھ سرعت   تدابیر وقایوی  وضعیت شیوع ویروس و آشنا سازند. باید نیز کشوری کھ بھ آن سفر می کنند مقررات

کند. می تغییر   
 

گی  داشتھ باشند.آماده  برای انتظار طوالنی در سرحدات مسافرین باید  
 

: باشند مصاب بھ کرونا شده کامأل واکسین شده و افرادی کھ در شش ماه آخر  شخاصا  
ماه آخر بھ بیماری  واکسین شده اند و یا ھم در شش ئھ کارت واکسین کرونا ثابت  کنند کھ کامألاشخاصی کھ با ارا

شدن قرنطین بھ  احتیاج بعد از ظھر، ۳ماه جون، بعد از ساعت  ۱۱از روز جمعھ تاریخ  ،اشندبمبتال شده  ۱۹-کووید
الی  . این امر  می باشدقابل تائید   QRکود  توسط واکسین کرونا نارویکارت در حال حاضر، تنھا  .ی ندارندورود

اروپا و کشور ھای عضو ھمکاری اقتصادی   ۀتائید کارت ھای واکسین کرونا اتحادی توانکھ  تخنیکی ایجاد یک سیستم
 .قابل دسترسی خواھد بوداواخر ماه جون  سیستم مذکور الی باشد، قابل اجرا است. را داشتھ اروپا

 

بھ ارائھ تست   مکلف، شده بودندکھ در شش ماه آخر بھ بیماری کرونا مبتال  شخاصی واکسین شده و ااشخاص کامأل
باید در  ولی اشخاص متذکره، نمیباشندبھ ناروی انجام شده باشد،  گشتباز آخرقبل از تساع ۲۴ در کھ کرونا منفی

شوند. تست اتسرحد  
 

از قرنطین  اکنون کھ اشخاصی شمولبا ، ھمھ اشخاص باید ھنگام بازگشت در سرحدات تست شوند ،بھ طور عموم
و آنانی کھ در   اشخاص کامأل واکسین شدهمی توانند   مسؤلین در سرحدات، کم ظرفیت . در صورتاند ورود معاف
در جریان دو   کھ این اشخاص مکلف اند ولیاز تست در سرحدات معاف کنند.  را اشندبمبتال   بھ کرونا شش ماه آخر



. این امر تنھا در صورت ظرفیت کم قابل اجرا است. اشخاص نمیتوانند کھ بھ نمایندبازگشت خود را تست  روز بعد از
، تست مذکور را در خانھ انجام دھند. تست در سرحدات عوض  

برای ارزیابی ظرفیت تست در سرحدات  برای کارمندان سرحدی ھنمودر ساختن حال آمادهدر  ریاست صحت عامھ
  .می باشد

 

أل  باشند و مستند سازند کھ کامگی را آغاز کرده ئھ تست منفی، قرنطین خانورود بھ ناروی و ارا افرادی کھ بعد از
می توانند از بعد از ظھر  ۳جون بعد از ساعت  ۱۱، از تاریخ  واکسین شده اند و یا ھم از بیماری کرونا شفایافتھ اند

.قرنطین خارج شوند  
 

  واکسین شده: کامألاشخاص 
 ، اشخاص کامألگذشتھ باشدو از تزریق دوز دوم یک ھفتھ  کرده باشند. اشخاصی کھ دو دوز واکسین را دریافت ۱

.واکسین شده محسوب می شوند  
ھفتھ بعد از آزمایش یک دوز واکسین را دریافت   ۳و حد اقل  شان مثبت بوده SARS-CoV-2تست اشخاصی کھ . ۲

 .گردند واکسین شده محسوب می تھ بعد از دریافت واکسین، اشخاص کامألف. اشخاص مذکور یک ھکرده باشند
-SARSتست   ،دریافت واکسینھفتھ بعد از  ۳و حد اقل  باشنددوز اول واکسین را دریافت کرده ھ اشخاصی ک. ۳

CoV-2 واکسین شده محسوب می شوند.، اشخاص کامألدناز تجرید خارج شده باشو  شان مثبت  

و پایان مدت تجرید از  بعد، شده باشنداشخاصی کھ در شش ماه آخر مبتال بھ کرونا : اشخاص شفایافتھ از بیماری کرونا
 واکسین شده محسوب می شوند.  الی شش ماه، کامأل

 

باشند اشخاصی کھ یک دوز واکسین را دریافت کرده   
از قرنطین ورود مستثنی نیستند.  باشنداشخاصی کھ یک دوز واکسین را دریافت کرده   

 

باشند  اشخاصی کھ یک دوز واکسین را دریافت کرده سال و ۱۲اطفال زیر سن  برایمدت  کوتاه قرنطین  
روز بعد از ورود انجام شده باشد، از   ۳، کھ PCRبا ارائھ تست منفی   سال می توانند ۱۸اطفال و جوانان زیر سن  

ھفتھ   ۱۵الی    ۳ ،آنافرادی کھ دوز اول واکسین را دریافت کرده باشند و از تزریق  ان. ھمچنخارج شوندقرنطین 
 ، بھ شرط این کھ اشخاص مذکور کارت واکسین کرونا ناروی را داشتھ باشند. باشد گذشتھ

 

 ھوتل قرنطین 
یک بخش از مدت  یا باید تمام و طبق معمول، شدن مکلف باشند قرنطین بھ اشخاصی کھ بعد از ورود بھ ناروی

و  گنمسافرین کشور ھای خارج از ساحھ ھمکاری اقتصادی اروپا، شینتمام سپری کنند. در ھوتل قرنطین  راقرنطین 
 بریتانیا باید تمام مدت قرنطین خ ویش را در ھوتل قرنطین سپری کنند. معلومات در مورد ھوتل قرنطین

 

 فورمھ ورودی 
دارای کارت واکسین   کھ ۱۹-و اشخاص شفایافتھ از بیماری کووید أل واکسین شدهمنجملھ اشخاص کام، مسافرینتمام 

فورمھ ورودی را خانھ پری کنند. باید کرونا ناروی باشند،   



گشایی پالن باز  
  گشایی دارایپالن بازگسترش عفونت کمک خواھد کرد.   از جلوگیریکنترول و گشایی حکومت در باز تدریجی پالن

 وضعیتچھارم  ۀچھار مرحلھ می باشد. بھ سفر ھای خارجی در مرحلھ آخر بازگشایی اشاره شده است. در مرحل
، ولی با وجود این ھم ممکن است کھ محدودیت ھای ورود ادامھ داشتھ باشد،  رمیگرددتقریباً بھ حالت عادی خود ب

پا می آیند. مسافرین برخی از مناطق و کشور ھا مسافرینی کھ خارج از ساحھ ھمکاری اقتصادی اروصاً برای خصو
قرنطین شوند.تست و باید   

 

بر اساس وضعیت شیوع ویروس و تطبیق واکسین بررسی می شود. سرعت   ھمیشھمراحل و مقررات برای ورود 
   ، نھ تاریخ ھا.دارد ارتباطبھ ارقام و اطالعات گشایی باز

Regjeringens gjenåpningsplan 
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