
برای اشخاصی که واکسین   شدن از قرنطین  معافیت

 کورونا برای آنها تزریق شده است 
 

  را واکسین یگر نیازی به قرنطین شدن ندارند. افرادی که یک دوزواکسین شده د كاملا افراد 

  ، در صورتهفته گذشته باشد ۱۲الی  ۳  واکسین دوز اول قو از تزری باشنددریافت کرده 

  ، نیز ازمصابتست بین روز سوم و هفتم بعد ازتماس نزدیک با یک شخص  انجام دادن

ماه می   ۵تاریخ به شب سه شنبته،   ۀ. این تغیرات از نیمی باشندممعاف  شدن رنطینق مکلفیت

 قابل تطبیق است.

 

از ریاست امور صحت و انستیتوت صحت عامه    آن را با توصیه هایی است که مقامات دولتی مطابق تغیرات این

 دریافت کرده است.

 

. وزیر است شدهتزریق  میلیون افراد در ناروی حد اقل یک دوز واکسین کورونا ۱،۳بیش از برای در حال حاضر، 

گی گوید: معافیت از قرنطین برای افراد واکسین شده یک خبر بیسار خوبی است و زنده ، بنت هویه می عامه صحت

مانند افرادی که در شش   ،واکسین شده  ا كاملا  د، افرا. بنا براینساختمردم را آسانتر خوهد  از عده یی زیاد ۀروزمر

به همین اساس، اشخاص کامآل واکسین شده  باشند، از قرنطین معاف هستند. گذاشتهپشت سر را  ۱۹-ماه آخر کووید

ند.ن نیاز ندارند که بعد از تماس نزدیک با یک شخص الوده خود را تست ک  

مبتل شده اند،  ۱۹-که واکسین شده اند و افرادی که در شش ماه آخر به کووید یاشخاص ،که بودبآل تصمیم اتخاذ شده ق

انتظار معاف هستند.  فرنطین به اصطلح از  

باشنددریافت کرده  را واکسین که فقط یک دوز شخاصیا  

،  گردندمعاف  شدن ، می توانند از قرنطینباشندهفته پیش دریافت کرده  ۱۲تا  ۳ن را بین یافرادی که اولین دوز واکس

انجام دهند. کسانی که را  PCR ، آزمایشمصاباز آخرین تماس نزدیک با فرد  بعدروز  ۷تا   ۳به شرطی که بین 

 . باید قرنطین شوند تست شوند که  نمی خواهند یا نمی توانند

 

برای محافظت کامل دوز دوم را در  مهم است که دریافت کنند،  واکسین را افرادی که باید دو دوز گوید:هویه می 

،  برای افرادی که واکسین شده اند بعد از ورود از مسافرت در مقررات قرنطین دریافت کنند. و معین مناسبت زمان

 ن دارد. . در این مورد بررسی جریاگیردصورت نمی  هیچ تغیری

 

 



 می توانند قرنطین را ترک کنند این افراد  

  اگر بیش از سه هفته از دوز اول ات وضع می شود، تغیر  این قرنطین هستند هنگامی کهکه در  یی واکسین شدهافراد 

باید بین   دنباشدریافت کرده  را ند. کسانی که تنها یک دوزنممکن است قرنطین را ترک ک ،ذشته باشدگ واکسین

نجام ارا  PCR، آزمایش ندر صورت خارج شدن از قرنطی با شخص مصاب پس از تماس نزدیک ۷تا  ۳روزهای 

 .دهند

.تست کورونا را انجام دهندخارج شدن از قرنطین  برایدر  که امآل واکسین شده نیاز ندارندافراد ک  

 قرنطین

قرنطین  تماس با شخص مصابباید از زمان  ،از نزدیک در تماس بوده شده تثبیتبا یک فرد آلوده  اشخاصی کهمام ت

و ، از طریق ردیابی عفونت با شما تماس گرفته می شود داشته باشیدتماس زدیک نبا یک فرد آلوده از شوند. اگر 

 قابل تطبیق است. شما کدام مقررات  در موردبرایتان معلومات داده می شود که 

 

 مراجعه کنید. helsenorge.noۀ انترنتی رنطین به صفحقبرای قوانین 


