
الكورونا: معلومات حول فندق الحجر الصحي تطورات  

10.05.2021| آخر تحديث:   نشرة معلومات  

نظاما بخصوص  2020نوفمبر  5، تبنّت الحكومة في دقادمة من خارج البالللحد من العدوى ال

 الصحي. القاعدة األساسية هي أن المسافرين إلى النرويج ملزمون بتنفيذ مدة الحجر دق الحجرناف

ام. ندق الحجر الصحي، إال أن فئات معينة مستثناة من هذا اإللزف الصحي في  

 9يُفرض اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم قررت الحكومة توسيع نطاق نظام فنادق الحجر الصحي، بحيث 

رج المنطقة االقتصادية ان خامايو إلزام بالخضوع للحجر الصحي بفنادق الحجر لجميع المسافرين القادمين من بلد

هناك بعض االستثناءات األوروبية / منطقة الشنغن. وينطبق هذا اإلجراء بغض النظر عن الغرض من رحلة السفر. 

 القليلة. اقرأ المزيد هنا. 

 

 تمي .أيام 10مدة لللون األحمر يجب عليهم الدخول في الحجر الصحي ابجميع القادمين إلى النرويج من البالد المصنفة 

إجراء  في فترة الحجر الصحي، من خالل أن نتيجة الفحص سلبيةبتفيد  مدة الحجر الصحي إذا قدّم الشخص وثيقة قليصت

األشخاص الذين هم في الحجر الصحي  دخول البالد. منسبعة أيام  مرور ليس قبلجري أ   (PCRفحص بي سي آر )

منزل خاص، يمكنهم التواجد خارج مكان اإلقامة فقط إن تمكنوا من القادمين، إما في فندق الحجر الصحي أو في  للمسافرين

 المخالطة عن قرب باآلخرين. لن يتمكن المرء من الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو روضة األطفال، وال استعمال تجنب

 .المواصالت العامة. وهذا ينطبق بغض النظر عما إن كان المرء مقيما في النرويج أم غير مقيم

القاعدة األساسية هي أن  ال تزال .26.03.2021في القواعد الخاصة بفندق الحجر الصحي بتاريخ  عديالتجراء عدة تتم ا

 حول من هي عديالتلكن تم إجراء تالمسافرين إلى النرويج ملزمون بتنفيذ مدة الحجر الصحي في فندق الحجر الصحي، 

األكثر أهمية هو أن  عديلالت. في فنادق الحجر الصحي قضوهاوالمدة التي يتوجب عليهم أن ي اإللزاممعفاة من هذا الالفئات 

األشخاص الذين يقيمون في النرويج أو لديهم مکان سکن دائم في النرويج والذين يعودون إلى النرويج بعد رحالت غير 

لحجر الصحي. لم يعد بإمكان هؤالء مغادرة في فنادق الحجر الصحي طوال فترة ا تواجدواضرورية إلى الخارج يجب أن ي

تم إجراؤه بعد ثالثة أيام من الوصول. باإلضافة إلى ذلك، تم منح استثناءات جديدة يفندق الحجر الصحي بعد اختبار سلبي 

من اإلقامة في فنادق الحجر الصحي لألشخاص الذين يعبرون الحدود فيما يتعلق بالزيارات المتفق عليها بين األطفال 

 واآلباء، وللدبلوماسيين األجانب.

 :على بعد هذا التاريخللمسافرين القادمين ال ينطبق في فندق الحجر تنفيذ الحجر الصحي اإللزام بإن 

 

 اطلع على مزيد من المعلومات  الذين يمكنهم توثيق أنهم مقيمون في النرويج، وأنهم كانوا في رحلة ضرورية أولئك(

يتمكنون فيه من تجنب مخالطة حيث ، الصحي في المنزل أو في مكان إقامة مناسب آخر. يجب أن يتم الحجر أدناه(

أولئك الذين ال يستطيعون  وحمام خاص وكذلك مطبخ منفصل أو خدمة تقديم الطعام. منفردةغرفة  اآلخرين مع توفير

هذا االستثناء على األشخاص  نطبقال ي .عليهم البقاء في فندق الحجر الصحي تعينتوثيق أن الرحلة كانت ضرورية، ي

 الذين تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر عشرة أيام قبل دخول البالد. 

 



 

  حيث يمكنهم تنفيذ الحجر في النرويج أنهم يستأجرون أو يملكون مسكنا دائما بأولئك الذين بإمكانهم تقديم إثبات يفيد

أولئك الذين  أن رحلة السفر كانت ضرورية.إثبات و ،ومطبخ حمامخاصة مزودة بغرفة نوم و سكنيةة الصحي في وحد

ال ينطبق هذا االستثناء على األشخاص الذين  .أشهر على األقل 6إيجار مدته  يستأجرون مسكناً ينبغي أن يتوفر لديهم عقد

 عشرة أيام قبل دخول البالد. تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر

 

  عليه من قبل هيئة  تمت الموافقةمكان إقامة مناسب،  المستخدمونالعمال والمتعاقدون الذين يوفر لهم أرباب العمل أو

 :البالد. لمزيد من المعلومات انظر لىإ دخولهم عندالموافقة شؤون العمل قبل دخولهم للبالد. يجب أن يقدّموا إثبات  رقابة

ال ينطبق هذا االستثناء على (. arbeidstilsynet.no) على إسكان العمال في الحجر الصحي للمسافرين القادمين الموافقة

 األشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر عشرة أيام قبل دخول البالد.

 

 المخالطة  قوية ولديهم مكان إقامة مناسب، يتمكنون فيه من تجنب اجتماعية اعتباراتوجود الذين يستطيعون إثبات  أولئك

عند  هؤالء ىيجب عل .الطعام تقديمومطبخ خاص أو خدمة حمام مستقل باآلخرين، ويتوفر لديهم غرفة منفردة وعن قرب 

 .تحت التصرف أن مكان اإلقامة تتحقق فيه الشروط من قبل الجهة التي تضع مكان اإلقامةإثباتا يفيد بالدخول أن يقدّموا 

 

  مسبقا حددةتنفيذ زيارة متفق عليها أو مبغرض القصر الذين يعبرون الحدود األطفال اآلباء و. 

 

      لديهم ترتيبات خاصة لذينإعادة التوطين انظام طالبو اللجوء والالجئون عبر.  

 

 على نيوالعامل ءافعض الترتيبات الخاصة للسائقين في قطاع النقل لمسافات بعيدة والوحدات العسكرية للحلهناك ب 

ال ينطبق هذا االستثناء على األشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة يجية. السفن الموجودة في الموانئ النرو

 االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر عشرة أيام قبل دخول البالد.

 

   في عدة والدبلوماسيون المعتمدون  5-1أو المادة  4-1الدبلوماسيون األجانب كما هو مذكور في لوائح الهجرة المادة

  والسعاة الدبلوماسيون. دول

 

عند الدخول أن يخضعوا للحجر  2021مارس  13باإلضافة إلى ذلك، يمكن لألشخاص الذين غادروا النرويج قبل  

الفقرة  5اعتبارات قوية للرعاية االجتماعية كما هو مذكور في المادة  وجود نوا من توثيقالصحي في منازلهم إذا تمك

  .بمزيد من التفصيل أدناه شروحةم كيفية فهم االعتبارات القوية للرعاية االجتماعية.  e حرف الثانية

في نفس المكان خالل فترة الحجر الصحي، دون الحاجة إلى  قامةيمكن لألزواج أو المتساكنين أو أطفالهم المشتركين اإل

 ً ً  غرف خاصة، إذا سافروا معا  في بلدهم األصلي. إلى النرويج ويعيشون معا

األشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر عشرة أيام قبل الوصول إلى 

 ألسباب أخرى ما لم يستطيعوا توثيق أنهم معفيون اإلقامة في فندق الحجر الصحيالنرويج غير معفيين من اإللزام ب

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/


 تشمل هذه المواد. و19-من الالئحة التشريعية لكوفيد 6dمن المادة ى األول فقرةأو بموجب ال hأو  fأو  eبموجب حرف 

األشخاص المعفيين بسبب اعتبارات اجتماعية قوية وطالبي اللجوء والالجئين عبر نظام إعادة التوطين والدبلوماسيين 

عليها مسبقاً. باإلضافة إلى ذلك، فهناك استثناء  الذين يعبرون الحدود بغرض تنفيذ زيارات متفق باء واألطفالاألجانب واآل

 لوزارة الدفاع. جية وأسرهم والعسكريين الذين يؤدون مهمة رسميةمن هذه القاعدة لموظفي البعثات الخار

يجب أن تكون الوثائق التي سيستخدمها المسافرون لتأكيد أنهم مشمولون بأحد االستثناءات من اإللزام باإلقامة في فنادق 

الوثائق إلى ان أن يتم النظر . ال يمكن الوضع في الحسبالحجر الصحي مكتوبة باللغة النرويجية أو السويدية أو اإلنجليزية

 . نقاط التفتيش الحدوديةالمقدمة بلغات أخرى عند 

 

 

 المقصود بالمصطلحات المختلفة: ما هو مزيد من المعلومات حول

 مقيمال

 النفوس كمقيمين في النرويج.  قيدهم األشخاص المسجلون في « النرويجمقيم في ال»المقصود ب 

 .المسجل لدى مصلحة الضرائب سكنمحل ال حولمعلومات تقديم من خالل اإلقامة على سبيل المثال  مكن توثيقالتوثيق: ي

النفوس  قيدمسجلين في غالبا  في النرويج، سيظلون مقيمينالطالب: الطالب الذين يدرسون في الخارج وكانوا قبل الدراسة 

 الطالبويعتبر أيضا . 19 -وفقا لالئحة كوفيد في البالد ، وبالتالي فيتم اعتبارهم مقيمينفترة الدراسة خاللفي النرويج 

 على الرغم من تسجيلهم كمقيمينمقيمين في النرويج وفقًا لقواعد الحجر الصحي،  األخرى دول الشمال الذين يدرسون في

 المعمول بها بين دول الشمال.  تسجيل السكانل الخاصة قواعدالفي بلد الدراسة بسبب 

في النرويج بغض النظر عن  ونمقيم على أنهم وأفراد أسرهم عامل الموظفون في الخدمة الخارجيةالخدمة الخارجية: ي  

 الخارج. تم تكلفيهم بأداء مهام فيعلى العسكريين الذين األمر ذاته نطبق ويإقامتهم في الخارج. 

 

 واألطفال ساكنوناألزواج والمت

إلی في فنادق الحجر الصحي لألشخاص الذين يمكنهم، عند الدخول  قامةباإل اإللزاماستثناءات من  منحفي فترة سابقة  تم

هذا االستثناء  إلغاءم يتمع شخص مقيم في النرويج.  ونأو لديهم أطفال مشترك ساكنونمت، توثيق أنهم متزوجون أو البالد

أحد أنهم مشمولون بتوثيق  همکان بإمکانفنادق الحجر الصحي فقط إذا اإلقامة في من  هذه الفئةاآلن. سيتم اآلن إعفاء 

في  الزوجة/زوجال قوية لضرورة زيارة عيةاجتمااعتبارات  وجود، مثال هذا االستثناءاالستثناءات األخرى. يمكن أن يكون 

 مستقلة ةغرفمع وجود اآلخرين مخالطة حيث يمكن تجنب ب مكان مناسب لإلقامة أنه يتوفر لدى الزوج / الزوجةالنرويج، و

يعاني  الزوجة/القوي إذا كان الزوج االجتماعي هذا االعتبار توفرالطعام. قد ي تقديم أو خدمة منفصل ومطبخ خاص وحمام

 القوية أدناه. جتماعيةعتبارات االالكثر تفصيالً لاأل شرحال. انظر من مرض خطير

 عندما يكون ، أومسبقا محددلقاء ومع ذلك، فإن األطفال القصر واآلباء الذين يعبرون الحدود للقيام بزيارة متفق عليها أو 

اإلقامة في فنادق لزام بالطفل، معفون من اإل حمايةوفقًا لقانون األطفال وقانون مقسم بين الوالدين إقامة  كانم ى الطفللد

أو حمام أو مطبخ  مستقلةلكن ال يشترط وجود غرفة ومناسب، إقامة الحجر الصحي. يجب أن يتم الحجر الصحي في مكان 

أيًضا من الحجر الصحي أثناء ساعات العمل أو المدرسة، ولكن ليس أثناء أوقات الفراغ. ومع ذلك،  ونالقادم. ي عفى خاصين

 .أيًضا في وقت الفراغ للقاءاتوا زياراتالجري تيمكن أن 



أو اتفاقية  اتزيارالمن خالل تقديم اتفاقية أحد الوالدين بين الطفل و لقاءالتوثيق: يمكن توثيق عبور الشخص للحدود إلجراء 

 .بين الوالدين المقسم الطفل إقامةان كمبشأن 

 

 دائمالمسكن ال

 دائم في النرويج، بمن فيهم األشخاص الذين يملكون أو هو األشخاص الذين لديهم مسكن دائم"المسكن ال" المقصود ب

 يقوموا بعد بتسجيل االنتقاللكنهم لم ويستأجرون مسكنا في النرويج. ويشمل ذلك أيضا األشخاص الذين ينتقلون إلى البالد، 

 المسكن على وحدةلكون أو يستأجرون المسكن الدائم في النرويج. يجب أن يحتوي تأن يكونوا يم ، بشرطقيد النفوس لدى

وال يسمح هذا االستثناء ومطبخ.  حمامغرفة نوم وب مزودةوتكون يخضع للحجر الصحي سكنية خاصة للشخص الذي س

األزواج فبإمكان ومع ذلك، في األساس بتأجير المسكن معا.  همبمشاركة عدة أشخاص للمسكن على الرغم من قيام

بلدهم األصلي وسافروا معا يعيشون معا في  واإذا كان كهذا ا في مسكنوأطفالهم من قضاء الحجر الصحي مع ساكنينمتوال

 .البند الثالث 5لمادة ل وفقا وذلك إلى النرويج

منازل قضاء  تعتبر ال يشترط أن تكون مدة عقد اإليجار ستة أشهر على األقل." امدائ امسكن"ولكي يعتبر المسكن المستأجر 

 مسكنا دائما للشخص. عادة ال تكونحيث ، المتبعةللضوابط وفقا  دائما"مسكنا " العطالت

 بياناتجب أن تقدّم وثيقة تثبت التملك أو اإليجار عند الدخول إلى البالد. يمكن إثبات ذلك مثالً من خالل اليالتوثيق: 

ملكية يحوز  أن الشخص تبين سجل العقاراتالضريبية، أو معلومات عن دفع الرسوم وما شابه ذلك، أو معلومات من 

لمزيد من ل. Altinn موقع عن طريقعبر الدخول  احةمصلحة المسعلى صفحات من تلك الوثيقة يمكن تحميل  .المسكن

عقد  تقديموجود مسكن مؤجر يجب  لتوثيق . https://seeiendom.kartverket.no/  إلى هذا الموقع نظراالمعلومات 

 .أشهر 6إيجار ال تقل مدته عن 

 ي النرويجف دائمن كس يهملد من لألشخاص المقيمين في النرويج أو السفر الضروري

بالبقاء في فندق الحجر الصحي إذا كانت الرحلة  لزاميقيمون في النرويج معفون فقط من اإل أو دائمولئك الذين لديهم سكن أ

ي قصد بالسفر . ولم يتواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن في آخر عشرة أيام ضرورية

عتبارات ا االتي تبرره ىاألخر رحالتالسفر للعمل والسفر إلی البالد من مکان الدراسة في الخارج وال" لضروري"ا

فيجب على القادم إلی البالد البقاء في فندق الحجر . إذا لم يكن من الممكن توثيق أن الرحلة ضرورية، اجتماعية قوية

 ي جرى (PCR) بي سي آر اختبار، من خالل سلبية فحصالصحي طوال فترة الحجر الصحي، أو حتى يمكنه توثيق نتيجة 

 الوصول. منسبعة أيام  يس قبلل

أو السويدية أو الدنماركية أو اإلنجليزية، كما  يجب أن يكون التوثيق الذي يثبت أن الرحلة ضرورية مكتوبة باللغة النرويجية

 ينبغي كذلك تقديم وثائق تفيد بأنك مقيم في النرويج أو لديك مسكن دائم هنا. 

 أمثلة على رحالت السفر التي تعتبر ضرورية: 

  (ستخدمإثبات من صاحب العمل / الم :)التوثيقرحالت العمل 

  التوثيق: إثبات من الفريق الوطني أو النادي أو ما شابه(برياضة المحترفين رحالت السفر فيما يتعلق( 

 ذلك،  ينطبقلألشخاص المقيمين في النرويج، ولكنهم يعملون مؤقتًا في الخارج. و السفر من وإلى النرويج رحالت

بالخدمة في العمليات  تم تكليفهم الذين الجيشفي خارج البالد وأفراد  خارجيةال يموظفعلى على سبيل المثال، 

إن األمر الحاسم في . بشكل مؤقت لدى منشأة خاصة أو منظمة مساعدة عملونواألشخاص الذين ي الدولية

الموضوع هو أن تكون عالقة العمل ذات طبيعة يعتبر فيها الشخص ال يزال مقيما في النرويج. تعتبر أيضا 

https://seeiendom.kartverket.no/


والذين خ واألطفال إل والمتساكن لمرافقين لهم )الزوجرحالت السفر من وإلى النرويج ضرورية ألفراد أسرهم ا

. ينطبق شرط أن يكون األشخاص مقيمين في النرويج أيًضا على أفراد األسرة، ولكن معهم لخارج البالد( ينتقلون

)التوثيق: إثبات من صاحب العمل أن يسافر أفراد األسرة مع الشخص الرئيسي.  ه الضوابطبموجب هذ  يشترطال

الطالب من مكان الدراسة في الخارج أو جواز السفر الدبلوماسي / جواز الخدمة. أما بالنسبة ألفراد  أو بطاقة

 أسرهم، يجب أيضا تقديم وثائق تثبت العالقة بالطالب أو العامل.( 

  يعتبر السفر من النرويج وإليها بنفس الطريقة ضروريًا للطالب الذين يقيمون في النرويج، ولكنهم يدرسون في

في  هو ما جاء وصفه الخارج، وينطبق األمر أيضا على أفراد أسرهم. والمقصود بأفراد األسرة في هذا السياق

 النقطة أعاله )التوثيق: بطاقة الطالب من مكان الدراسة في الخارج(

 )السفر لحضور والدة الطفل )التوثيق: شهادة من الطبيب 

 أو يصارعون الموت )التوثيق: شهادة طبية( السفر لزيارة أشخاص مقربين يعانون من مرض خطير 

 )السفر لحضور جنازة أو مراسم الدفن )التوثيق: دعوة لحضور الجنازة أو النعي إلخ 

 )السفر لتلقي عالج طبي ضروري )التوثيق: شهادة طبية 

و فنلندا يوًما إلى النرويج من مناطق في السويد أ 15أكثر من مرة خالل فترة دخلوا بالنسبة لألشخاص الذين 

رط توثيق أن الرحلة تشياإلقامة، ال  حل، والذين يسافرون بين مكان العمل ومالحجر الصحيب اإللزام هايتنطبق عل

هؤالء الحجر الصحي في منازلهم أو في مكان إقامة مناسب آخر. إذا كان قضي . يمكن أن يةكانت ضروري

أن يتم الحجر  يشترطالنرويج، النفوس في  قيدفي الشخص يمتلك أو يستأجر منزالً في النرويج، ولكنه غير مسجل 

 .الصحي في وحدة سكنية منفصلة بها غرفة نوم وحمام ومطبخ

 ال الذين ال يقيمون في النرويجالعم

 مسكن دائم في النرويج، يستثنون منكون لديهم ، دون أن يما يسافرون إلى النرويج بغرض القيام بعمل أو مهمة أولئك الذين

من قبل هيئة رقابة  اعتمادها تمكانت مرافق الحجر الصحي التي يوفرها رب العمل  إذافقط الحجر الصحي في الفندق 

 أن يبرز عند الدخول إلى البالد، وثيقة تثبت أن المستخدمالعمل قبل الدخول إلى البالد. يجب على رب العمل أو  شؤون

 .اعتماده تممكان اإلقامة 

 .هيئة رقابة شؤون العملب صفحات اإلنترنت الخاصة تجد هنا المزيد من المعلومات حول نظام االعتماد:

 تجنب المخالطة عن قرب إمكانية من قبل هيئة رقابة شؤون العمل للعامل أو المتعاقد عتمدمكان اإلقامة الميجب أن يوفر 

ومطبخ خاص أو  حمام خاصغرفة منفردة مزودة بتلفاز وشبكة إنترنت و فيهأن يتوفر  تعينباآلخرين في أوقات الفراغ، وي

ومطبخ خاص حمام مستقل خدمة إحضار الطعام. وهذا يقتضي أن يتوفر للعامل أو المتعاقد غرفة خاصة به ليبيت فيها، و

 .مكان اإلقامة فيالطعام  تقديم خدمةللشخص  ت. اشتراط المطبخ الخاص ال ينطبق إذا توفرفيه ليقوم بإعداد الطعام

الستثناء من الحجر الصحي شملهم اطويلة األجل، سي معمل أو مها جلأمن العمال أو المتعاقدون الذين يأتون إلى النرويج 

الفقرة الثانية  5المادة  19ة كوفيد الذي ينطبق على أولئك الذين لديهم مسكن دائم في النرويج، وفقا لالئحالحجر في فندق 

أشهر على األقل.  6إيجار مدته  مسكنا في النرويج، أو يكون لديه عقدلك تمالمتعاقد أن ي وأل ميجب على العا  .cالحرف 

حمام مزودة بغرفة نوم منفردة و يجب أن يحتوي المسكن على وحدة سكنية خاصة بالشخص الذي يخضع للحجر الصحي،

عالوة على ذلك، يجب أن يكون السفر ضروريا. وعادة ال يعتبر السفر لزيارة األسرة في الوطن األم ومطبخ.  مستقل

 .انظر المزيد من المعلومات في البند أعالهضروريا في هذا السياق. 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/


 ستثناءات ضيقة النطاق لفئات معينة لم تقم برحلة سفر ضروريةا

 فيه تجنب مخالطة تسنىيهم مكان إقامة مناسب يدقوية، ول تماعيةاجاألشخاص الذين يستطيعون إثبات وجود اعتبارات 

من واجب  ومطبخ خاص أو خدمة إحضار الطعام، فهم مستثنون حمام مستقلاآلخرين عن قرب، وتتوفر فيه غرفة منفردة و

الجهة  من قبل المطلوبةشروط اإلقامة في فندق الحجر الصحي إذا كان بمقدورهم تقديم إثبات بأن مكان اإلقامة تتوفر فيه ال

وينطبق هذا األمر على جميع الفئات، بما في ذلك األشخاص غير المقيمين في  .التي وضعت مكان اإلقامة تحت التصرف

ولألشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن  النرويج أو من ليس لديهم مكان سكن دائم

 ل دخول البالد. خالل آخر عشرة أيام قب

 جدا.نطبق فقط في حاالت خاصة تو ولكن هذا التدبير هو قاعدة استثنائية ضيقة النطاق

 حاالت التي قد يكون فيها االستثناء واردا:أمثلة على ال

  مسؤولية رعاية ذات طابع خاص تجاه أشخاص يقيمون في النرويج.أولئك الذين لديهم 

  المقربين في النرويج األسرةأو مصاب بمرض خطير من أفراد  على فراش الموتزيارة شخص. 

 .األشخاص الذين سوف يحضرون والدة أطفالهم 

 .المشاركة في جنازة أو مراسم الدفن لشخص مقرب 

  .األشخاص الذين يعانون من مرض أو مشقة تتطلب متابعة وإمكانات خاصة غير متوفرة في فندق الحجر 

اجتماعية قوية، يمكن على سبيل المثال االستعانة بشهادة طبية أو ما شابه. وفي الحاالت  اعتبارات وجودمن أجل توثيق 

 إقرار ذاتي من المسافر نفسه. ملء التي ال يتسنى فيها الحصول على توثيق آخر، فمن الممكن استيفاء المتطلبات عن طريق

ومطبخ خاص  مستقلحمام ب مزودةبأن مكان اإلقامة به غرفة خاصة تأكيد تقديم  عند دخول البالد تعينيباإلضافة إلى ذلك، 

يجب تقديم التأكيد من الشخص الذي يوفر أو خدمة تقديم الطعام، مما يجعل من الممكن تجنب االختالط عن قرب باآلخرين. 

الصحي، سيتعين  بالنسبة للمسافرين المقيمين في فندق عادي )وليس فندق حجر صحي( خالل فترة الحجرمكان اإلقامة. 

 .آخر مناسب لإلقامةعلى الفندق تقديم مثل هذا التأكيد. يعتبر التأكيد توثيقًا كافيًا بأن الشخص لديه مكان 

 

 قواعد خاصة تنطبق على األشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن

األشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر عشرة أيام قبل الوصول إلى 

النرويج معفون فقط من اإللزام باإلقامة في فندق الحجر الصحي إذا استطاعوا توثيق أنهم مشمولون بأحد االستثناءات 

أو بموجب البند األول من المادة  hأو  fأو  e، البند الثاني  حرف 5دة الما 19-الواردة في نص الالئحة التشريعية كوفيد

6d ويشمل هذا األمر األشخاص المعفيين بسبب اعتبارات اجتماعية قوية وطالبي اللجوء والالجئين عبر نظام إعادة .

متفق عليها مسبقاً. باإلضافة التوطين والدبلوماسيين األجانب واآلباء واألطفال الذين يعبرون الحدود بغرض تنفيذ زيارات 

وال إلى ذلك، فهناك استثناء من هذه القاعدة لموظفي البعثات الخارجية وأسرهم والعسكريين الذين يؤدون مهمة رسمية. 

 تشمل االستثناءات األخرى من واجب اإللزام من اإلقامة بفندق الحجر الصحي هذه الفئة. 

 التي تسافر معا إلى النرويج تالعائال

المكان أثناء فترة الحجر الصحي، دون اشتراط  نفس، يمكنهم اإلقامة في ونأو أطفالهم المشترك ساكنونتاألزواج والم

نفس بلدهم األصلي. كما أن باستطاعتهم أيضا استعمال  معا في يعيشونإلى النرويج و معاالمنفردة، إذا سافروا  الغرفة

 .المطبخ ونفس الحمام



لكن ليس لديهم ارتباط عائلي كالمذكور وإلى النرويج،  معا معا في بلدهم األصلي ويسافروناألشخاص الذين يسكنون 

 .والمطبخ الخاص أو خدمة إحضار الطعام مستقلحمام الالي ستثنوا من اشتراط الغرفة المنفردة و أعاله، لن

 إضافة لعقد اإليجار من البلد األصلي أو ،ميالدال شهادةالعالقة العائلية، يمكن إبراز وثيقة الزواج أو وثبات التوثيق: إل

 أو أن الزوجبتفيد  سجل العقاراتالمعلومات الضريبية، أو معلومات حول دفع الرسوم وما شابه ذلك، أو معلومات من 

 .لك المسكن معهم في البلد األصليتالوالد اآلخر، يم

 األطفال القاصرون

، يجب أن ي تاح لهم حضور أشخاص اتاالستثناءأي من ال يشملهم  الذيناألطفال القاصرون الذين يسافرون بمفردهم، و

. في معظم الحاالت فقط في حاالت استثنائية واردارعايتهم في فندق الحجر الصحي. وهذا من المرجح أن يكون  يتولون

 .االستثناءات بأحد ينمشمول ون، سيكونهمل إلى النرويج بمفرداطفاأل التي يسافر فيها

 

 Jan Mayenويان ماين  Svalbard ردسفالبا نطقتيم

قضون األشخاص الذين ي. "يان ماينو" "سفالبارد"المتعلقة بفندق الحجر الصحي تنطبق أيضا على المسافرين إلى  لقواعدا

 قبل انتهاء فترة الحجر. "يان ماين" أو "سفالبارد"السفر إلى  واصلةملن يستطيعوا عند دخول البالد الحجر الصحي  فترة

في فندق الحجر الصحي.  قامةباإل ملزمون مشمولين بأحد االستثناءات والغير "سفالبارد"األشخاص الذين يسكنون في 

سيتمكنون من تنفيذ الحجر الصحي في مكان إقامة يتولى  للقيام بعمل أو مهمة" سفالبارد"إلى  سيسافروناألشخاص الذين 

 .من قبل هيئة رقابة شؤون العمل اً عتمدمكان اإلقامة م يكون شرط أنبرب العمل أو المتعاقد توفيره في البر، 

 

 معلومات حول فندق الحجر الصحي عند الحدود

 ولة عن إبالغهم بخصوص الحجر الصحي في الفندق فيؤبالنسبة للمسافرين القادمين براً أو بحراً، فإن الشرطة هي المس

الذين سيسكنون في فندق الحجر  قادمين الجدداالتصال لدى البلدية بشأن ال وحدةالشرطة  بلغ. ينبغي أن توصولمكان ال

 .الصحي

 .نقطة التفتيش الحدودية عبور ولة عن استقبالهم بعدؤبالنسبة للمسافرين القادمين جواً عبر الطيران، فإن البلدية هي المس

 .تصال بممثل البلديةاال المسافر حول كيفية بإعالم عند نقطة التفتيش الحدودية الشرطة ستقوم

أول فندق الحجر الصحي في ب عند دخول البالد قضاء فترة الحجرحجر الصحي سيخضعون لل ذيناليجب على األشخاص 

 عطي، فستوصولفنادق الحجر الصحي في مكان الفي  القادمين الطاقة االستيعابية إليواء توفر. إذا لم تمكان سيصلون إليه

ممثل البلدية، وهو الذي سيتولى اإلحالة إلى فنادق الحجر الخاصة بعند نقطة التفتيش الحدودية معلومات االتصال  الشرطة

 .بها طاقة استيعابية تتوفر التيالصحي 

 

يقيمون في  األشخاص الذينإلمام بيجب على البلديات التي لديها فنادق حجر صحي، أن تحرص على أن يكون لدى الفنادق 

 الوصول. في أنظمة الفندق عندالقادمين سجيل تعن طريق الفندق والخاضعين للحجر الصحي للمسافرين القادمين. يتم ذلك 

التزام القادمين، أن يتحققوا من  الخاضعين للحجر الصحي للمسافرين نزالءلل سجل الفنادقالبلديات، بناء على  يجب على

يجب  الحجر الصحي، البقاء في لواجب اتحدوث مخالف عند اكتشاف. اتاتباعهم للتوجيهفي الفندق وبالمكوث  سافرينالم

 . انونيةق الحقةترتب على األمر مسي ما إذا كان سوف تقيماالتصال بالشرطة، وهي التي 

 



 جرتنفيذ فترة الحجر الصحي بفندق الح

ولكنه ال ينطوي على عزل قضاء الحجر الصحي،  الذي يتم فيه مكانال يقررهو نظام الفندق  الحجر الصحي في ترتيب

 :في الفندق الشخص

 

المخالطة عن قرب  نتجنبويخارج الفندق طالما  تواجداألشخاص الذين يقيمون في فندق الحجر الصحي يمكنهم ال● 

 .هممن غير الذين يسكنون مع باآلخرين

 

مدرسة  ليس بإمكان األشخاص الخاضعين للحجر الصحي أن يتواجدوا في مكان العمل حيث يتواجد آخرون، أو في ولكن● 

الحجر  أو في روضة أطفال. وال يسمح كذلك باستعمال المواصالت العامة ما عدا الذهاب من نقطة الوصول إلى فندق

لصحي، يمكنهم استعمال المواصالت العامة أثناء يختارون مغادرة النرويج في فترة الحجر ا الذين أولئك الصحي.

األشخاص الذين تواجدوا خارج المنطقة  سنة استعمال الكمامة. 12سن  يتعين على األشخاص ممن هم فوقمغادرتهم، و

االقتصادية األوروبية ومنطقة الشنغن خالل آخر عشرة أيام قبل الوصول إلى النرويج ال يمكنهم استعمال وسائل النقل 

امة من مكان الوصول إلى فندق الحجر الصحي. إذا لم يكن لديهم وسيلة نقل خاصة، فستقوم البلدية بتوفير وسيلة الع

 لفندق الحجر الصحي.  مواصالت لنقلهم

 

 الحصة الذاتية التي يدفعها المرء بفندق الحجر الصحي

 اقدره إلقامة العمال والمتعاقدين في فندق الحجر الصحي، االذي ينبغي دفعه ينمدالمستخألرباب العمل أو  ذاتيةال حصةال

 ذاتية حصةكرون لكل يوم. األفراد الذين يقيمون في فندق الحجر الصحي في فترة الحجر الصحي، يجب عليهم دفع  500

بالنسبة . حصة ذاتية يدفعوا لن سنوات الذين يسكنون في غرفة مع والديهم 10كرون لكل يوم. األطفال دون  500 اقدره

 .كرون لكل يوم 250 لحصة الذاتيةابلغ تسنة،  18و 10لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 .من كل شخص على حدة، من الذين يشملهم نظام الحجر الصحي في الفندقالحصة الذاتية  حصلت  ي تال يدق هاالفن

حجز المبلغ عند الوصول أو الدفع عند قد يتم عند الوصول، أو ما بين الدفع  حصة الذاتيةالقد يختلف وقت تسديد مبالغ 

 .المغادرة

دفعوا الحصة الذاتية طالما يمكنهم توثيق لن ي 5األشخاص الذين يقيمون في فنادق الحجر الصحي وفقاً للبند الثالث من المادة 

مايو / أيار  20وأن اإلقامة بفندق الحجر الصحي قد بدأت قبل  2021أبريل / نيسان  29أن الرحلة قد بدأت قبل تاريخ 

2021 . 

 

 إجراء االختبار بفندق الحجر الصحي

الصحي  مدة الحجريتم تقليص . 19 -كوفيد اختبارجراء إل ألشخاص الذين يقيمون في فندق الحجر الصحيستتاح الفرصة ل

 أجراؤهتم  (PCR) إذا قدّم الشخص وثيقة تفيد أن نتيجة الفحص سلبية في فترة الحجر الصحي، من خالل فحص بي سي آر

 .عد مرور على األقل سبعة أيام من القدوم إلى البالدب

 

 



 والعزل مخالطة حالة إصابةالحجر الصحي بسبب  عندمكان إقامة مناسب 

 مسافرين القادمين أو الحجرللللحجر الصحي  بالنسبة مكان اإلقامة المناسبخاصة بالنفس المتطلبات ب العملينبغي 

أو العزل. يجب أن يتاح المجال لتجنب مخالطة اآلخرين عن قرب، ويجب أن تتوفر  مخالطة حالة إصابةالصحي بسبب 

أكثر متطلبات  أن يدرك المرء وجودالطعام. كما أنه من المهم  تقديمأو خدمة  مستقلوحمام خاص ومطبخ  غرفة منفردة

أن يعزلوا أنفسهم في منزلهم الخاص  عليهم جبيمقارنة بأولئك في الحجر الصحي.  خضعون للعزلألولئك الذين ي صرامة

 .المنزل نفسن اآلخرين في عقدر اإلمكان أيضا ب، وتهمإقامحل أو في م

 

 حضورلرض خطير أو من مأحد أفراد العائلة المقربين  لة معاناةللمسافرين القادمين في حااإلعفاء من الحجر الصحي 

 ألحد األشخاص المقربين دفنال مراسم

 عندما، يمكن استثناؤهم من الحجر الصحي 2 -كوف-فحص سارسل سلبية األشخاص الذين يمكنهم إثبات نتيجة

 :ـب الفحص في النرويج يقومون في نفس اليوم الذي يجرون فيه

 

 .فراش الموت يرقد علىأحد أفراد العائلة المقربين المصاب بمرض خطير أو . زيارة 1

 .دفن أحد أفراد العائلة المقربين مراسم لمشاركة في جنازة أوا . 2

 

 /والوالدين واألجداد ووالدي الزوج واألخوات والطفل واإلخوة حبيبوال ساكنتميعتبر من أفراد العائلة المقربين الزوج وال

 ارتباط شخصي مقرب بهم. المرء لدي أشخاص آخرينأو الزوجة 

الحجر  متطلبات أما دون ذلك فتنطبق. دخول البالدهدف من وال ينطبق االستثناء من واجب الحجر الصحي إال على تنفيذ ال

 .الصحي

عن قرب  للمسافرين القادمين، أن يتجنبوا المخالطة األشخاص الذين حصلوا على إعفاء من الحجر الصحييجب على 

 .م قدر المستطاعباآلخرين الذين ال يسكنون معه

ّمى، أو سعال  أو ي لغى االستثناء من اإللزام بالحجر الصحي إذا ظهر لدى الشخص التهاب حادة بالجهاز التنفسي مع وجود ح 

 (SARS-CoV-2) 2 -كوف-الطبيب بأنه يشك بإصابته بعدوى سارس كان تقييم ضيق في التنفس، أو

 

 (19 -كوفيد) إلى النرويج القادمينللمسافرين ( بعدة لغاتالنرويجية ) الصحة مديريةمعلومات من  (

 (Helsenorge)حول اشتراط الفحص 

 (Helse Norge)ول فندق الحجر الصحي ح

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#reisekarantene

