
على جمیع القادمین إلى النرویج إجراء اختبار كورونا بعد  
 الوصول 

 

لتأخیر والحد  وذلك على الحدود   متطلبات أكثر صرامة إلجراء االختبارالحكومة  فرضت 
یجب على كل شخص یأتي إلى النرویج  ومیكرون.  أ  الجدید يفیروسمتغیر المن انتشار ال

  3الجمعة  ةلیل من منتصفاعتباراً  التطعیماختبار بغض النظر عن حالة جراء إ
 .كانون األول/دیسمبر

 

ً " یركول شفیلد غالصحة وخدمات الرعایة إن ةوزیرقالت  -  من الضروري  . ناآل في النرویج  خطیراً للعدوى نشھد وضعا
واكتساب المزید من المعرفة  نفعل ذلك للحفاظ على السیطرة، وتدابیر أكثر صرامة لتأخیر انتشار متغیر أومیكرون.  اتخاذ

 ." الصحیة ات حول متغیر الفیروس الجدید ولتجنب زیادة العبء على الخدم

 

السائد في البالد حتى یتم تطعیم المزید من كبار السن   كالمتغیر ومیكرون أ متغیر ھیمنةتھدف الحكومة أیًضا إلى تأخیر 
ً اتمالتشریعیة  19-كوفید ةئحتم تعدیل ال .فئات األكثر عرضة للخطروال مع توصیات مدیریة الصحة والمعھد الوطني   شیا

ختبار  الا مراكز أحدفي یجب إجراء االختبار . اختبارجراء إ كل من یأتي إلى النرویجعلى جب توبحیث ی ،للصحة العامة
اختبار عند   مراكزد ووج  في حالة عدمإجراء االختبار. ن یتم أ، أو حیث تقرر السلطات ن وجدتإالحدودیة   المعابر عند

 .ساعة من الوصول 24بر الحدودیة یجب إجراء االختبار في غضون  اعمال

 أو إجراء اختبار مةعاالختبار الا راكزفي ماختبار مستضد السریع  االختیار بین إجراءفي ھذه الحاالت  ینیمكن للمسافر
، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراؤه في  ةاالختبار السریع إیجابیكانت نتیجة كاختبار ذاتي. في حالة  مستضد السریع

  24  غضونفي أسرع وقت ممكن وفي  إلزامیًا PCR رآبي سي  اختبار أو كاختبار ذاتي، یصبح إجراء اختبار ركزم
یجب . 19-كوفید فیروسمن وا تعاف. ینطبق ھذا الشرط أیًضا على الذین تم تطعیمھم بالكامل أو الذین كحد أقصى ساعة

مكن تجنب  ملا ذا لم یكن منإفي األماكن العامة  قنعة الوجھأعاًما ارتداء    12الذین تزید أعمارھم عن   مسافرینعلى ال
 .ةسلبیوتكون ختبار الا تظھر نتیجةحتى  ختالط عن قرباال

 

ئك الذین لدیھم استثناءات  طر (باستثناء أولاخمالنسبة إجراء اختبار للمسافرین على أساس باإلضافة إلى ذلك یمكن 
 .خاصة)

 

فیما یخص من یعبرون الحدود  ختبار عند الوصول إلى النرویج، الاالستثناءات الخاصة من شرط إجراء االعمل بستمر یس
 .سیارات نقل البضائع والركابسائقو و طائراتال أطقموبشكل دوري لغرض العمل 

 

كبیر  تفشي حدث سفالبارد. إن  لىإ السفر سلبیة قبل   ن تكون النتیجةأواختبار جراء إ متطلبات فرضتم أیًضا إعادة ی
نتیجة النخفاض  مھمةلوظائف المجتمعیة الكبیرة في ا ات وصعوباتتحدیلى خلق إذلك سیؤدي فیروس في سفالبارد لل

 لسعة االستیعابیةا نفذستستبدورھا والتي إلى عملیات إجالء إلى البر الرئیسي، ذلك بالتالي یؤدي سو طبي،االستعداد ال
تدخل الالئحة   .كورونامن لقاح  معززةإلسعاف الجوي. لذلك سیتم إعطاء األولویة لسكان سفالبارد للحصول على جرعة ل

بعد  المشددة  التدابیر سیتم إعادة النظر فيو . عند منتصف اللیل كانون األول /دیسمبر 2 اعتباراً منحیز التنفیذ التشریعیة 
 .نمن اآل أسبوعینمرور 


