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 ہٹائے جارہے ہیںداخلے کے اقدامات بتدریج 

 ذریعے "بڑھتی ہوئی تیاریوں کے ساتھ ایک عام روزمرہ کی زندگی" میں حکومت تین مراحل کے

 شروع ہوگا۔    بجے 16:00ستمبر کو  25کو ختم  کرے گی۔  پہال مرحلہ ہفتہ   پیمانہکےداخلے

ای ای اے کے تمام شہری بشمول ای ای اے میں رہنے  اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت سے

میں اور سوئٹزرلینڈ یوکےلوگ ناروے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی بات والے دیگر ممالک کے

تمام غیر ہم جامنی رنگ کے ممالک میں رہنے والے ہے۔  رہنے والے لوگوں پر بھی الگو ہوتی

ای ای اے/ شینگن سے باہر کے یہ  ملکیوں کو ناروے میں داخل ہونے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔

کچھ ہلکی کا خیال ہے کہ ان پر    )ایف ایچ آئی( محکمہ صحت عامہجن کے بارے میں  ہیںممالک 

   ۔پابندیاں ہوسکتی ہیں

ہیں۔ درآمدی انفیکشن سے نمٹنے میں یہ اہم ہم سرحدوں پر سخت اقدامات کے ساتھ ایک طویل عرصے سے رہ رہے 

رہے ہیں تو حکومت ملک میں داخلے پر پابندیوں میں روزمرہ کی معمول کی زندگی کی طرف بڑھ جب ہم  رہا ہے۔

کا کہنا ہے    )کنزرویٹو پارٹی(مینالند یکا بتدریج کمی کی تجویز دے رہی ہے۔ وزیر انصاف اور عوامی سالمتی مون

 کہ یہ کام قریبی نگرانی میں ہوگا۔

اگلے مرحلے پر اکتوبر کے  -بجے شروع ہوگا 16:00 کو ستمبر 25 ہفتہمیں کمی کا پہال مرحلہ پابندیوں  داخلے کی

 ہے۔غور کیا جانا  میں آخرنصف 

 میں تبدیلیاں  1مرحلہ 

 الگو ہوں گی۔   سے بجے 16:00کو  2021 ستمبر 25مندرجہ ذیل تبدیلیاں 

 ملک میں داخلہ

 میں کس کو داخلے کی اجازت ہے، ای ای اے/ شینگن اور جامنی ممالک  پابندیاں، یعنی ناروے خلے کیدا

کے لیے پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای ای اے کے شہری، ای ای اے میں رہنے 

میں رہنے والے افراد ناروے میں داخل ہو سوئٹزرلینڈ والے دیگر ممالک کے افراد اور برطانیہ اور

ممالک میں رہنے والے لوگوں یعنی ای ای اے/ شینگن سے باہر کے ممالک کےلئے  سکتےہیں۔ جامنی

 ہلکےکچھ  اقداماتداخلے کی پابندیاں بھی عائد ہیں جن کے بارے میں ایف ایچ آئی کا خیال ہے کہ ان کے 

 ہو سکتے ہیں۔

 داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس  منظور شدہ سرحدی گزرگاہوں پر 35ان لوگوں کے لئے  فی الحال

سرحدی سرحدی بلدیہ میں آزمائشی پیشکش تیار ہو جائے گی تو بند جب   استثنٰی نہیں ہے۔خصوصی 

 ہیں۔  گئیمسافروں کے لیے اچھی معلومات فراہم کی گزرگاہیں دوبارہ کھول دی جائیں گی اور 

  گی۔  کم انفیکشن  دے ترجیحکو  سرحدی کنٹرول کےپولیس زیادہ انفیکشن دباؤ والے عالقوں کے مسافروں

کی جائے  چیکنگکے کنٹرول کو ترجیح نہیں دی جائے گی، لیکن اسپاٹ دباؤ والے عالقوں کے مسافرون

 ۔  گی
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 قرنطینہ اور جانچ

  نارنجی عالقوں سے آنے والے مسافروں کے لئے داخلے کے قرنطینہ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد داخلے

کے )دیگر تیسرے ممالک( کا اطالق صرف سرخ، گہرے سرخ، جامنی اور سرمئی ممالک کے قرنطینہ

 ہے۔مسافروں پر ہوتا

 18  سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے داخلے کے قرنطینہ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سرحد پر جانچ کا فرض ان

آتےہیں۔ اس کے عالوہ والے عالقے سے  بچوں کے لئے برقرار رکھا جاتا ہے جو قرنطینہ کی ذمہ داری

 تین دن کے بعد ٹیسٹ کی سفارش کی جاتی ہے۔

  جو آمد  ختم کر سکتے ہیں میں منفی پی سی آر ٹیسٹ کی صورتقرنطینہ قرنطینہ عالقوں سے بالغ مسافر

 ہٹا دی گئی۔ ہے،کی  آمد کے بعد سات دنکی پابندی پی سی آر ٹیسٹ ۔ کے تین دن کے اندر اندر لیا گیا ہے 

  ہوٹلوں کو ضروریات کے طور پر ہٹا دیا جاتا ہے،لیکن ان لوگوں کے لئے پیشکش کے طور پر قرنطینہ

جو لوگ پہلے ہی قرنطینہ     قرنطینہ مقام نہیں ہے۔  مناسببرقرار رکھا جاتا ہے جن کے پاس کوئی اور 

قرنطینہ مکمل کرسکتے ہوٹلوں میں ہیں جب نئے قوانین متعارف کرائے جاتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہاں اپنا 

  ہیں۔

  ۔ جاتا ہے ناروے پہنچنے سے پہلے مکمل ہونے والے کورونا ٹیسٹ کی ضروریات کو ختم کیا 

  ختمسبز اور نارنجی ممالک/عالقوں کے مسافروں کے لئے بارڈر کراسنگ/ آمد کی جانچ کی ضروریات 

ی ہے جو قرنطینہ ذمہ داریوں کردی جائیں گی۔ ان مسافروں کے لئے جانچ کی ضرورت برقرار رکھی جات

  والے عالقوں سے آتے ہیں۔ 

 

  مکمل طور پر ویکسین شدہ  جن کے پاس قابل استعمال ثبوت ہوں تمام قرنطینہ اور جانچ کی شرائط سے

 ۔مستثنی ہیں 

 

 میں تبدیلیاں 2مرحلہ 

ممالک تمام یورپی یونین کی تیسرے ملک کی فہرست میں شامل  کہہے دوسرے مرحلے میں حکومت تجویز کرتی 

،  کی شرط ختم کی جائے  قرنطینہ جائیں۔ختم کی  عائد پابندیاں پراس جائے دی  کی اجازت داخلے ملک میں کے لیے

ملک کی فہرست میں شامل  تیسرے، اورپھر یورپی یونین کے کے لیے  پہلے ای ای اے/ شینگن اور جامنی ممالک

سرحد پر ٹیسٹ کی ضرورت اور داخلے کی رجسٹریشن کے تقاضوں کے لئے بھی اسی طرح    لئے۔تمام ممالک کے 

  کی نرمی کی جائے گی۔

 میں تبدیلیاں  3مرحلہ 

جائے  گا۔ مرحلے میں ناروے میں داخلے پر  پابندیوں اور اس سے وابستہ قرنطینہ قواعد پر مزید غور کیا  تیسرے

۔ آمد پر ٹیسٹ اور پی سی آر ٹیسٹ کے تقاضے تیسرے مرحلے اٹارنی کے اختیارات پر برقرار رکھے جائیں گے 

، لیکن اگر ضروری ہو تو اسے دوبارہ متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اندرونی شینگن میں جائیں گے میں بند کر دیئے 

 سرحدی کنٹرول کے لئے تیاری ہوگی۔ 
 

 کمیکی بتدریج ٹیسٹ اسٹیشنوں 

حکومت تین مرحلوں کے ذریعے ٹیسٹ اسٹیشنوں کو بتدریج کم کرنے کی تجویز دے رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں غیر 

۔ دیگر کو بحال رکھا جائے گا ملکی ٹریفک والے ہوائی اڈوں پر سوین سنڈ اور اسٹورسکوگ میں ٹیسٹ اسٹیشنوں 

ٹیسٹ اسٹیشنوں کے لئے میونسپلٹیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ جانچ سرحدی کراسنگ پر ہونی چاہئے یا سرحدی 

کو بحال کراسنگ والی بلدیہ میں۔ دوسرے مرحلے میں گارڈرموئن، سوین سنڈ اور اسٹورسکوگ کے ٹیسٹ اسٹیشنوں 

اور دیگر سرحدی گزرگاہوں کے پار مسافر منزل جبکہ دیگر ٹیسٹ اسٹیشن بند کر دیئے جاتے ہیں رکھا جائے گا 
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لے رہے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں سرحد پر جانچ کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے تاہم جانچ بلدیہ میں اپنا 

     ہیں۔کرنے کے لیے تیار  میونسپلٹیاں چند دنوں کے اندر سرحدی جانچ شروع

 سرحدی کنٹرول میں بتدریج کمی 

 افرادان  فی الحالذریعے سرحدی کنٹرول میں بتدریج کمی النے کی تجویز دے رہی ہے۔  حکومت تین مرحلوں کے

   ہے۔ جن کے پاس خصوصی استثنٰی نہیں ہوگیپر داخلے کی اجازت  منظور شدہ سرحدی گزرگاہوں 35  لئےکے 

میں ٹیسٹ سائٹس موجود ہوں  میونسپلٹیوں جبلہذا   دوبارہ کھل جائیں گی۔سرحدیں ہوگی تو بند جب ٹیسٹ آفر تیار 

 کےمنظور شدہ بارڈر کراسنگ پوائنٹ میں اضافہ ہوگا۔ پولیس زیادہ انفیکشن دباؤ والے عالقوں کے مسافروں  گی تو

دے گی۔  کم انفیکشن دباؤ والے عالقوں کے مسافروں کے کنٹرول کو ترجیح نہیں دی  ترجیحسرحدی کنٹرول کو 

کنٹرول  سرحدی اور شینگن۔ بند سرحدی گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنے ئے گی کی جا چیکنگجائے گی، لیکن اسپاٹ 

کی تحلیل کا جائزہ جاری بنیادوں پر لیا جائے گا لیکن اس کا انحصار دیگر چیزوں کے عالوہ میونسپل ٹیسٹ کی 

تمام    ۔گیکرے  جانچ پڑتالپر مبنیشواہدصالحیت پر ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں پولیس اندرونی شینگن سرحد پر 

نہیں ہے،موجودہ بیرونی شینگن سرحد پر کوئی سرحدی کنٹرول سرحدی گزرگاہوں پر داخلے کی اجازت ہے۔ 

تیسرے مرحلے میں پولیس کے پاس چند دنوں کے اندر اندرونی شینگن  انفیکشن کنٹرول قوانین پر رہنمائی کے ساتھ.

  ے۔     آلہ موجود ہایککا  کرنےسرحد پر سرحدی کنٹرول دوبارہ قائم
 

 نیشنل کنٹرول سینٹر میں بتدریج کمی

کو کنٹرول اور  اکتوبر 31اور جائے گی نیشنل کنٹرول سینٹر میں بتدریج کمی سے عملے کی تعداد بتدریج کم ہو 

اس کے بعد، ایک عملہ سروس برقرار رکھی جاتی ہے جو ٹیسٹ اور قرنطینہ کی  ۔ جائے گا ہو  رپورٹنگ کا کام ختم

ذمہ داریوں والے مسافروں کو ایس ایم ایس کے ذریعے معلومات فراہم کرنا ممکن بناتی ہے۔ کنٹرول سینٹر کو 

عد کسی بھی تک برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے بکے اختتام   2021دوبارہ قائم کرنے کے لئے ہنگامی تیاریوں کو 

  کے آخر تک لیا جائے گا۔2021توسیعی ہنگامی تیاری کا جائزہ 

 سوالبارڈ اور سوالبارڈ میں ساحلی کروز کے لئے تبدیلیاں
 قرنطینہ کی ضرورت جاری رکھی جائے گی۔ سوالبارڈ میں  سفر جاری رکھنے سے پہلے مین لینڈ پر داخلے کے 

سیاحتی سرگرمیوں کے اس کے عالوہ  ہے۔رہیکورونا ٹیسٹ کو ہٹا  منفی سوالبارڈ روانہ ہونے سے پہلے حکومت

  منسوخ کردیا گیا ہے۔پابندیوں کو   پر میں ہوٹلوں اور رہائش گاہوں کے استعمال سوالبارڈاور تقاضے نفاذ کے 

میں کر دیئے جائیں گے لیکن اس کے باوجود سوالبارڈ تو ختم  پہلے تقاضےکے نفاذ کے  ساحلی کروزسوالبارڈ میں 

جہاز کو اپنی آبائی بندرگاہ   یا مصدقہ انفیکشن کی صورت میں اور جہاز پر مشتبہجائیں گیپابندیاں عائدکی اترنے پر

سوالبارڈ کے لئے بین نافذ ہوں گی۔  سےبجے 16ستمبر سے شام  25یہ تبدیلیاں پر واپس جانے کی ضرورت ہوگی۔ 

 قوامی چارٹر پروازوں پر عارضی پابندی جاری رہے گی۔اال

 

 کے لئے ترامیم کروزکے ساحل پرناروے کی سرزمین

خشکی پر داخلے ہے۔  منسوخ کرتیکوپر الزمی شرائط کو  کروزکے ساحل پر ساحلیسرزمینحکومت ناروے کی  

قرنطینہ ذمہ داریوں کے استثنٰی جاری ہیں، ساحلی کروز پر عملے کے لئے  ۔پر عائد پابندیوں کو قائم رکھا جاتا ہے 

 25یہ تبدیلیاں   کے ساتھ۔  تبدیلیوں معمولیداخلے کے عمومی قواعد میں دیگر تبدیلیوں کے نتیجے میں کچھ  لیکن

  نافذ ہوں گی۔ سے بجے 4ستمبر سے شام 

 

 گی  پیشگی منظوری دے نارویجن لیبر انسپکشن اتھارٹی اب بھی رہائش گاہ کی جگہ کی
غیر ملکی مالزمین اور ٹھیکیدارجنہیں این ایم اے اورنارویجن ایگریکلچر ایجنسی کے زیر انتظام درخواست پر مبنی 

اسکیموں کے تحت داخلہ دیا گیا ہے انہیں نارویجن لیبر انسپکشن اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ رہائش گاہ یا 

نارویجن لیبر انسپکشن اتھارٹی رہائش کی مناسب   ہوگا۔     قرنطینہ ہوٹل میں داخلے کے قرنطینہ پر عمل درآمد کرنا

جگہ کی پہلے سے منظوری دینے کی شرط داخلے کے اقدامات میں نرمی کے پہلے مرحلے میں برقرار رکھی جاتی 

 ہے۔
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"ہنگامی تیاریوں میں اضافے کے ساتھ ایک عام روزمرہ زندگی" میں داخلے کے قواعد اور اقدامات کی بتدریج 

 یل تحل

 3مرحلہ  2مرحلہ  1مرحلہ  پابندی/ مشورے/اقدامات

وزارت خارجہ کا سفری 

 مشورہ

یکم اکتوبر کو منسوخ کر دیا 

گیا۔ مخصوص ممالک کے لئے 

 سفری مشورے کے ساتھ تبدیل

 کیا گیا.

  

داخلے کی پابندیاں )جو 

 ملک میں داخل ہوتا ہے(

ای ای اے / شینگن اور جامنی 

 دیاگیا. ممالک کے لئے ختم کر

یورپی یونین کے 

تیسرے ملک کی 

فہرست میں شامل تمام 

ممالک کے لئے 

 منسوخ کر دیا گیا۔

جائے  بعد میں جائزہ لیا

 .گا

نارنجی ممالک کے مسافروں  کی شرطقرنطینہ 

کے لئے داخلے کے قرنطینہ 

 کو ہٹا دیا گیا ہے۔  

سال سے کم عمر کے  18

بچوں کے لئے داخلے کے 

دیا جاتا ہے، قرنطینہ کو ہٹا 

لیکن سرحد پر جانچ کا فرض 

برقرار رکھا جاتا ہے، اور تین 

دن کے بعد جانچ کی سفارش 

 کی جاتی ہے۔

قرنطینہ ممالک کے بالغ مسافر 

آمد کے تین دن سے پہلے لئے 

گئے منفی پی سی آر ٹیسٹ کی 

صورت میں اپنے داخلے کے 

 قرنطینہ کو ختم کرسکتے ہیں۔

سب سے پہلے ای ای 

اے/ شینگن اور جامنی 

ممالک سے ہٹایا گیا۔ 

ازسرنو تشخیص کے 

بعد؛ یورپی یونین کے 

تیسرے ملک کی 

فہرست میں شامل تمام 

ممالک کے لئے ہٹا دیا 

 گیا ہے۔ 

 

اگر انہیں یورپی یونین 

کے تیسرے ملک کی 

فہرست میں شامل تمام 

ممالک کے لئے نہیں 

ہٹایا جاتا ہے تویہ 

ا جاتا ہے کہ سمجھ

ایسے افراد کے 

لئےقرنطینہ چھوٹ کی 

اجازت دی جائے جو 

قابل تصدیق ویکسین 

سرٹیفکیٹ پیش 

 کرسکتے ہیں۔

 

اسے دوبارہ متعارف 

 کرایا جا سکتا ہے 

انفیکشن کی تشویشناک 

نشوونما والے کچھ 

ممالک کے لئے 

 قرنطینہ

جائے  بعد میں جائزہ لیا

 .گا

 

  

ک ان لوگوں کے اگلے نوٹس ت قرنطینہ ہوٹل

لئے پیشکش کے طور پر رکھا 

 .بتدریج کمی 
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جائے گا جن کے پاس مناسب 

 قرنطینہ جگہ نہیں ہے۔

   .ختم کیا جاتا ہے آمد سے پہلے ٹیسٹ

 آمد پر ٹیسٹ

 

سبز اور نارنجی ممالک کے 

کر دیا ختم مسافروں کے لئے 

گیا ہے. قرنطینہ ذمہ داریوں 

والے ملک سے آنے والے 

کے لئے برقرار رکھا مسافروں 

 گیا ہے۔

رفتہ رفتہ قرنطینہ کی 

ذمہ داری کے ساتھ 

ہو گیا ۔ ٹیسٹ کی  ختم

ضرورت کو از دوبارہ 

متعارف کرایا جا سکتا 

 ہے

کے لیے جہاں ممالک 

انفیکشن میں فکرمندی 

اضافہ ہو  کی حد تک

 رہا ہو

 

قرنطینہ ڈیوٹی والے زائرین  آمد کے بعد پی سی آر ٹیسٹ

دن کے بعد  3کے لئے 

 رضاکارانہ پی سی آر ٹیسٹ۔ 

دن بعد الزمی پی  7آمد کے 

ختم کر دیا جائے سی آر ٹیسٹ 

 ۔گا 

قرنطینہ کی ذمہ داری 

بتدریج مرحلہ وار کو 

ختم کیا گیا۔ ٹیسٹ کی 

ضرورت کو دوبارہ 

متعارف کرایا جا سکتا 

  ہے 

انفیکشن کی تشویشناک 

والے  الصورتح

 ممالک کے لئے

 

  

قرنطینہ اور جانچ کی  پر رجسٹریشن آمد

 ضروریات سے منسلک.

رفتہ رفتہ قرنطینہ کی 

ذمہ داری کے ساتھ 

 ہو گیا ۔ ختم

اضافے کے لئے 

 ہنگامی تیاری.

نیشنل کنٹرول سینٹر فار 

 وزیٹرز

فون کی رہنمائی  عملے کو کم کریں.

سے بند کر دی  31.10

جائے گی۔ قرنطینہ 

کرنے کے لئے ایس 

ایم ایس کے ذریعہ 

 معلومات جاریرکھیں۔

 

اضافے کے لئے 

 ہنگامی تیاری.

 دعوی کرنے کا امکان   استعمال کیاگیا . کورونا سرٹیفکیٹ اندراج

یہ انفرادی ممالک کے 

 لئے 

جب تک یورپی یونین 

کے ضابطے کے 

مطابق اسکیم بند نہیں 

 کیجاتی۔

اندرونی شینگن سرحد پر  سرحد

سرحدی کنٹرول زیادہ انفیکشن 

پولیس اندرونی شینگن 

سرحد پر شواہد پر 

اندرونی شینگن سرحد 

پر سرحدی کنٹرول کے 



 6 صفحہ
 

 

دباؤ والے عالقوں کے 

مسافروں پر مرکوز ہیں۔ 

دوسرے مسافروں کے نمونے. 

منظور شدہ سرحدی  35صرف 

گزرگاہوں پر داخلے کی 

 اجازت ہے۔

شینگن سرحد پر عام  بیرونی

سرحدی کنٹرول،موجودہ 

انفیکشن کنٹرول قوانین پر 

 رہنمائی کے ساتھ.

مبنی جانچ پڑتال کرتی 

ہے۔ تمام سرحدی 

گزرگاہوں پر داخلے 

 کی اجازت ہے۔ 

شینگن سرحد  بیرونی

پر عام سرحدی 

کنٹرول،موجودہ 

انفیکشن کنٹرول قوانین 

 پر رہنمائی کے ساتھ

 

دوبارہ قیام کے لئے 

 تیاری۔ہنگامی 

 

  

 کے لیے جائزہ عارضی ہے اور اس میں تبدیلیاں ہوسکتی ہیں۔  3اور  2مرحلہ 

 

 


