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بين السفر الضروري وغير الضروري عند دخول النرویج بحيث ال یتعين على فریق الت إلغاءتم ی

من المملكة المتحدة ودول المنطقة االقتصادیة األوروبية / دول شنغن ذات القادمين المسافرین 

األشخاص الذین كانوا  یقيمفي فنادق الحجر الصحي. یجب أن  واقيمأن ی المتدنيةاإلصابة معدالت 

في فنادق الحجر الصحي، بغض النظر عن الغرض من  مرتفعة إصابة ذات معدالتفي مناطق 

من قيود الدخول لألجانب المقيمين في المناطق التي ال تخضع اللتزامات استثناءات  هناكالرحلة. 

 .الحجر الصحي في النرویج

بين السفر  فریقالت نلغينحن فنادق الحجر الصحي.  اإلقامة في نحن اآلن بصدد تغيير قواعد -

الضروري وغير الضروري عند دخول النرویج، وننظر بدالً من ذلك إلى ضغط العدوى في كل 

دولة على حدة. هذا یعني أن المسافرین من المملكة المتحدة ودول المنطقة االقتصادیة األوروبية / 

أما صحي. فنادق الحجر الالمکوث في  ال یتعين عليهمالعدوى المنخفضة  معدالت دول شنغن ذات

في فنادق الحجر  یمکثوايجب أن فعالية  ذات معدالت إصابة األشخاص الذین كانوا في مناطق

 ةقول وزیرت. ینطبق هذا حتى لو كانت الرحلة رحلة عمل ضروریة. الفترة القادمةالصحي في 

 ةوآمن ةرقمي توثیقوسيلة بمجرد أن نمتلك  ،(زب المحافظينمونيكا ميالند )ح العدل والطوارئ

، بما في ذلك أولئك الذین تلقوا نيمحمياألشخاص ال یتعين علیلن سوف ، امنهللتحقق  ةوقابل

 يتعين علیفي فنادق الحجر الصحي. ساإلقامة الجرعة األولى من اللقاح منذ أكثر من ثالثة أسابيع، 

  في فنادق الحجر الصحي اعتباًرا من یوم الخميساإلقامة لفترة المجموعات التالية 

2021.05.27: 

في فنادق الحجر الصحي طوال فترة الحجر  اإلقامة ،خارج أوروبا من حيث المبدأالقادمين من ن یالمسافریجب علی •  

 .من تاریخ الوصول علی أقرب تقدیر سبعة أیام بعد ةسلبيبنتيجة الصحي حتى إجراء اختبار 

 14في آخر شخص  100،000إصابة جدیدة لكل  150أقل من  الدیه تيمن الدول األوروبية الالقادمون المسافرون   • 

في فنادق الحجر الصحي.  اإلقامة، ال یتعين عليهم في المائة 4وال تزید نسبة العينات اإلیجابية لمن تم اختبارهم عن  ،یوًما

 .في مكان آخر مناسب لقضاء الحجر الصحيإجراء الحجر الصحي في المنزل أو  ی هؤالءیجب عل

 150أكثر من  التي لدیهاالمسافرون من المملكة المتحدة ودول المنطقة االقتصادیة األوروبية / دول شنغن  یقيمأن یجب   • 

من تاریخ الوصول شخص في فنادق الحجر الصحي حتى یتم إجراء اختبار سلبي لهم بعد ثالثة أیام  100000كل ل إصابة

 الخروج من ویمكنهم ،المنزل أو في موقع حجر صحي آخر مناسبعلى أقرب تقدیر. یجب عليهم إكمال الحجر الصحي في 

 .من الوصول علی أقل تقدیر بعد سبعة أیاملالختبار أنفسهم  ضاعخبإ الحجر الصحي

في فنادق الحجر الصحي  اإلقامة کبيریجب على المسافرین من الدول األوروبية ذات معدالت اإلصابة المرتفعة بشكل   • 

 مزید من المعلومات حول هذه المجموعة الحقًا.سنفيدکم ب. علی أقل تقدیر حتى إجراء اختبار سلبي بعد سبعة أیام



إعفاء لهذه المجموعة  نظامستقدم الحكومة وقویة. اجتماعية اعتبارات  في الحاالت حيث توجداستثناءات  في إجراء ستمرنس

فندق الحجر الصحي والحصول على قرار قبل  اإلقامة في التقدم بطلب للحصول على إعفاء من لمرءل مما یعني أنه یمكن

 .الحدود الحضور إلی

شنغن والمملكة المتحدة دول هناك استثناءات أیًضا للبحارة الذین أقاموا في دول خارج المنطقة االقتصادیة األوروبية / 

، النرویجأن یظل البحارة في الحجر الصحي في الفنادق بعد عودتهم إلى  في النرویج. یجب سيعملون علی السفنوالذین 

 21. ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتباًرا من اليوم، بدء العملقبل  على متن السفينة الحجر الصحي تنفيذولكن یمكنهم 

 .مایو

األطقم الفنية و قین )البارالمبیة(اللمع األولمبيةأللعاب األولمبية أو األلعاب رشحين للمشارکة في اسيتلقى كبار الریاضيين الم

في فنادق الحجر الصحي بعد أن  اإلقامةوإعفاء من شرط  للمسافرین القادمينالحجر الصحي  قواعد تغييرات في ةالضروری

 علی هؤالء أن یکونواكانوا في الخارج للمنافسة كجزء من االستعدادات والتأهل لأللعاب األولمبية وأولمبياد المعاقين. یجب 

 .في الحجر الصحي حتى إجراء اختبار سلبي في اليوم الثالث على أقرب تقدیر بعد عودتهم

في العالم  العدویتراجعت العدوى المستوردة، لكن حالة إذ . ثمارها على حدودناالمطبقة اإلجراءات الصارمة  عطتألقد   -

من حولنا ال تزال معقدة وخطيرة في كثير من األماكن. یجب أن نستمر في فرض قيود صارمة على وصول األجانب إلى 

أننا منخفضة للغایة بحيث  فيها العدوى دالتمعالنرویج، لكننا نعطي استثناءات اآلن ألولئك الذین یعيشون في البلدان التي 

 .متطلبات الحجر الصحي، كما تقول وزیرة العدل وإدارة الطوارئ مونيكا ميالندمن  نعفيهم

 

لألجانب المقيمين في البلدان / المناطق التي ال تخضع اللتزامات الحجر الصحي )'البلدان النرویج مسموح به دخول 

الصفراء'( في النرویج. اليوم، ینطبق هذا على جرینالند وجزر فارو وأیسلندا وأجزاء من فنلندا، لكن هذا سيتغير مع قيام 

تضمين المملكة المتحدة في هذا أیضا االستثناء قریبا. سيتم  المزید من البلدان بتلقيح السكان وتراجع العدوى. سيتم تقدیم هذا

 .دول المنطقة االقتصادیة األوروبية / دول شنغنالمطبقة علی معایير اليتم تقييمها وفقًا لنفس س، وبالتالي الترتيب

، سيتم النظر وحينئذمن خطة إعادة الفتح.  3الخطوة في إطار على قيود الدخول  النظر من جدید في إجراء تسهيالتسيتم 

 .األجانبوالطالب والتالميذ  خالنالعائلة والأفراد للمسافرین من رجال األعمال و التسهيالتفي مزید من 

 

التي  إلی البالد مؤخًرا توصيات شاملة بشأن قواعد الدخولالعامة والمعهد الوطني للصحة  النرویجية لصحةاقدمت مدیریة 

 هناكأنه سيكون  التوصياتفي النرویج. من بين عاما  18فوق سن  لجميع من هملقاح الأن تنطبق حتى یتم تقدیم  نبغيی

ح السفر العالمية ائنصمر بإتباع تسنسحجر صحي لمدة ثالثة أیام أیًضا لألشخاص الذین تم تطعيمهم خالل هذه الفترة وأننا 

هذە قد أن هناك سببًا للتساؤل عما إذا كانت حتى نهایة یوليو. ولم تتخذ الحكومة موقفا بعد بشأن هذه المقترحات. نعت

 .هذا األمرتقييم أال وهي جدیدة  مةمههاتين الجهتين بصارمة للغایة. لذلك، تم تكليف المقترحات 

 

 للمسافرین القادمين إلی البالدالصحي  حجرمتطلب ال لغاء، سننظر في إمن ذوي االختصاص عندما نتلقى مشورة جدیدة -

قيامنا لدیهم مناعة نتيجة اإلصابة بكورونا. ومع ذلك، سيتطلب ذلك  أو حينلقلکونهم متماًما ألولئك الذین یتمتعون بالحمایة 

 .شهادة كورونا یمكن التحقق منها أوالً، كما یقول وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت هوي باعتماد

یوليو. ال یزال هناك خطر كبير من أن السفر إلى الخارج  1حتى  اة الخاصة بهالسفر العالمي نصائحتمدد وزارة الخارجية 

هنا  المجتمعاستيراد أنواع جدیدة من الفيروسات التي ستجعل من الصعب إعادة فتح إلی قد یؤدي إلى المزید من العدوى، و

 .النرویجفي 



عادة الفتح التدریجي جاریة، لكن السلطات الصحية توصي بتجنب السفر إلى الخارج حتى یتم تطعيم إللحكومة اخطة   -

 نصائح تستمریوليو. ال نرید أن  1حتى  ةالسفر العالمي نصائحنسبة أكبر من النرویجيين. هذا هو السبب في أننا نقوم بتمدید 

نرویج هذا في العطلة قضاء الالتخطيط لإنه أکثر قابلية للتنبؤ به ، فاآلن عليه الوضعهو  مثلماالسفر أطول من الالزم ، ولكن 

 .االصيف، كما تقول وزیرة الخارجية إین إریكسن سورید

 

 خطة إعادة الفتح التدریجي    •

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

