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معافیت از قرنطین شدن در هوتل به اساس دالیل قوی بشری
حکومت یک طرح معافیت محدود از قرنطین شدن در هوتل را بر مبنای دالیل خاص ایجاد کرده است.

وزیر عدلیه مونیکا میالند می گوید :اگر چه ما برای قرنطین شدن در هوتل نیاز به مقررات شدید داریم ،ولی در بعضی موارد
خاص در زمینه نیاز به استثناأت موجود است .این یک کار خوب است که ما اکنون این طرح را برای استفاده تهیه نمودیم ،اما
تأکید به این است که افراد که از این استثناأت مستفید میشوند ،باید مدت قرتنطین را در خانه و یا در محل مناسب سپری نمایند.
مسؤلیت عملی کردن این طرح به عهدۀ ریاست امور مهاجرین ( )UDIمی باشد .این اداره در صفحه انترنتی www.udi.no
یک بخش جداگانه خدمات را ایجاد نموده است .ریاست امور مهاجرین طریقه مذکور درخواست را به تاریخ  ۳۱ماه می آغاز
کرده است و تا اکنون  ۴۰۰درخواست را دریافت نموده است.
به اساس فقره  ،Cبند پنجم مقرره کووید ،۱۹-با اشاره با بند پنجم مادۀ پنج ،مسافرینی که به ناروی می آیند می توانند برای
معافیت از قرنطین شدن در هوتل درخواست کنند ،در صورتیکه اشخاص مذکور دالیل خاص بشری و یا دالیل دیگر قوی منطقی
داشته باشند .این اشخاص باید برای قرنطین شدن یک محل مناسب دیگر داشته باشند.
برای این امر استثنایی شرایط خاص وجود دارد .ارزیابی شرایط خاص بشری و یا دالیل دیگر قوی بشری باید تنها با در
نظرداشت شرایط ورودی ارزیابی گردد .این امر در مورد سفر به خارج از کشور قابل اجرا نمیباشد.
موارد ذیل شامل دالیل قوی بشری است:








مریضی های که نیاز به مراقبت خاص دارند ،در صورتیکه ارائه این خدمات در هوتل قرنطین امکان پذیر نباشد.
سفر به ناروی به خاطر اقارب نزدیکی که در حالت خطر مرگ باشند و یا مریضی جدی داشته باشند .برای مالقات با
اشخاصی که جدی مریض باشند ،شرایط سختگیرانه وجود دارد ،چون اشخاص که در حالت مرگ هستند ،مریضان
جدی نیز محسوب می شوند .این اشخاص باید مریضی روانی یا جسمی جدی که منجر به مرگ می شود ،داشته باشد.
برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری اقارب نزدیک در ناروی
سفر به ناروی برای حضور در تولد فرزند خویش
افراد که بعد از آوردن اطفال فرزندی به ناروی برگشت می کنند.
اطفال خوردسالی که به اساس فقره  ،hبند چهارم ماده  ۵از قرنطین معاف نیستند ،ولی آنها نمیتوانند تنها در هوتل
قرنطین شوند.
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