
 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet   |   Kommunikasjonsenheten   |   97 55 37 45   |   jdinfo@jd.dep.no   |    regjeringen.no/jd 

 
 

 کنفرانس مطبوعاتی

Nr.: 104 – 2021  

۲۰۲۱ماه می  ۴تاریخ:   

بشریاز قرنطین شدن در هوتل به اساس دالیل قوی  معافیت  

.ایجاد کرده است د از قرنطین شدن در هوتل را بر مبنای دالیل خاصمحدومعافیت  طرح حکومت یک  

، ولی در بعضی موارد داریم شدید وزیر عدلیه مونیکا میالند می گوید: اگر چه ما برای قرنطین شدن در هوتل نیاز به مقررات

، اما این یک کار خوب است که ما اکنون این طرح را برای استفاده تهیه نمودیم .موجود استأت خاص در زمینه نیاز به استثنا

پری نمایند.مناسب سمحل در باید مدت قرتنطین را در خانه و یا  ،است که افراد که از این استثناأت مستفید میشوندأکید به این ت  

 www.udi.noدر صفحه انترنتی . این اداره می باشد( UDIریاست امور مهاجرین )ۀ مسؤلیت عملی کردن این طرح به عهد

ماه می آغاز  ۳۱درخواست را به تاریخ  مذکور امور مهاجرین طریقه ریاستگانه خدمات را ایجاد نموده است. بخش جدایک 

 درخواست را دریافت نموده است. ۴۰۰ اکنونتا  وکرده است 

پنج، مسافرینی که به ناروی می آیند می توانند برای  ۀ، با اشاره با بند پنجم ماد۱۹-، بند پنجم مقرره کوویدCبه اساس فقره 

یگر قوی منطقی اشخاص مذکور دالیل خاص بشری و یا دالیل د در صورتیکهمعافیت از قرنطین شدن در هوتل درخواست کنند، 

 داشته باشند. این اشخاص باید برای قرنطین شدن یک محل مناسب دیگر داشته باشند.

ایط خاص وجود دارد. ارزیابی شرایط خاص بشری و یا دالیل دیگر قوی بشری باید تنها با در برای این امر استثنایی شر

.میباشد. این امر در مورد سفر به خارج از کشور قابل اجرا نگرددارزیابی نظرداشت شرایط ورودی   

 موارد ذیل شامل دالیل قوی بشری است:

 ارائه این خدمات در هوتل قرنطین امکان پذیر نباشد. ، در صورتیکهمریضی های که نیاز به مراقبت خاص دارند 

 باشند. برای مالقات با  داشته مریضی جدی او یباشند  خطر مرگ سفر به ناروی به خاطر اقارب نزدیکی که در حالت

، مریضان گ هستند، چون اشخاص که در حالت مرگیرانه وجود دارد، شرایط سختکه جدی مریض باشند یاشخاص

 ، داشته باشد.گ می شودمحسوب می شوند. این اشخاص باید مریضی روانی یا جسمی جدی که منجر به مرجدی نیز 

  اقارب نزدیک در ناروی و خاکسپاری یع جنازهیمراسم تشبرای اشتراک در 

 سفر به ناروی برای حضور در تولد فرزند خویش 

  گشت می کنند.فرزندی به ناروی بر اطفالافراد که بعد از آوردن 

 به اساس فقره  طفال خوردسالی کهاh در هوتل  تنها از قرنطین معاف نیستند، ولی آنها نمیتوانند ۵، بند چهارم ماده

 قرنطین شوند.

 معلومات مزید در مورد پالن بازگشایی تدریجی حکومت را در اینجا بخوانید
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