
  بعد از ورود شوند، ناروی می وارد همه افرادی که 
خود را تست کنند  باید  

 
  شدید در سرحدات شرایطبرای بطی و محدود کردن انتشار ویروس جدید اومیکرون، حکومت 

( دسامبر به ناروی می  ۳، سوم )ۀ شب جمعهمی کند. تمام افرادی که از نیم عملیآزمایش را  

دریافت کرده اند و یا   را ست کنند، بدون با در نظرداشت این که واکسین تباید خود را آیند،  

 خیر.

داریم.   را ویروسوضعیت جدی شیوع گویل شیرکول میگوید: ما در ناروی وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، ان

است. ما این کار را برای حفظ   الزماقدامات شدیدتر وقایوی  گسترش نوع اومیکرون ویروس نمودنبرای بطی 

گیری از فشار  ، به دست آوردن معلومات و تجارب بیشتر در مورد نوع جدید ویروس و همچنان برای جلوکنترول

بر خدمات صحی انجام میدهیم. شتربی  

 

نوع  گسترش در گرو یگریب پذیر دخاص آسشاین شدن اشخاص بیشتر مسن و س کوای ال  هک پالن دارد  حکومت

- کووید ۀعامه، مقرر تتوصیه های انستیتوت صحت عامه و ریاست صح  به اساس. سازدبطی  اومیکرون ویروس را

کز  امر اتگر در سرحداافرادی که به ناروی می آیند باید تست شوند.  همه تعدیالت مذکور. به اساس میگرددتعدیل  ۹۱

که مرکز آزمایش  محالتیدر  .مشخص دیگر اهایآزمایش باید در آنجا انجام شود و یا هم در ج، دنموجود باش آزمایش

   انجام شود.  ت بعد از ورودع سا  ۲۴در جریان  ش زمایباید  آ ،در سرحد وجود نداشته باشد

و یا هم آزمایش خودی سریع انتی ژن  آزمایش سریع انتی ژن  مرکز عمومیدر یک  مسافرین می توانند آن صورتدر 

آزمایش  به صورت  هم یا وآزمایش  مرکزدر صورت مثبت بودن تست سریع، صرف نظر از اینکه در را انجام دهند. 

  . این امر در موردانجام شود ساعت  ۲۴ظرف  در  یا هم در اسرع وقت و PCR تست باید، ه باشدانجام شد خودی

 شفا یافته باشند نیز قابل اعتبار است. ۱۹-بیماری کووید از   واکسین شده و افرادی کهکامالا  اشخاص

 

که در آنها رعایت فاصله ممکن نباشد الی ارائه تست منفی از   عمومیسال باید در مکان های  ۱۲مسافرین باالی سن 

 ماسک استفاده کنند.

 

یی أثناست در حالت کسانی که آنعده تست شوند )به استثنای خطرات ممکنهه اساس ب مسافرین ممکن استعالوه بر این، 

(.قرار دارند  

 

، از جمله برای مسافرین سرحدی، کارمندان  گام ورود به نارویقبلی معافیت از آزمایش در هن وضع شده أتاستثن

   ، ادامه خواهد داشت.گان حرفویهواپیماها و راننده 

 

. در نتیجه کاهش باشدمی ارائه تست منفی کرونا  به گذشته مکلف مانند، واهند به سوالبرد سفر کنندمسافرینی که میخ

روبرو کند  ها حیاتی جامعه را با چالشمی تواند وظایف مهم و  ، شیوع زیاد ویروسگی های صحی در سوابلردآماده 



چالش   اب را به نوبه خود آماده گی های امبوالنس هوایی امر گردد که این مناطق دیگر ناروی و باعث تخلیه افراد به

.  روبرو می کند  

گرفت.سوالبرد برای دریافت دوز تقویتی واکسین کرونا در اولویت قرار خواهد  ساکنین، بنا بر این  

 

مقررات بعد از دو هفته تجدید نظر خواهد شد. این . استنافذ  باز نیمه ش دسامبر  ۲تاریخ  ازاین مقرره   

 


