
 

 

كنر رصامة منذ مارس  قواعد الدخولتطبیق  وي    ج األ  2020إىل النر

 

ي 
 2021.01.27التاری    خ:  |بالغ صحف 

 10/21الرقم:  |

 

وس كورونا، تعمل الحكومة عىل تشديد القيود عىل   عدوى لفثر
 دخولمن أجل الحد من خطر انتشار النوع األكثر

وي    ج.  وي    ج فقط لدخول الث  ي الث 
 
وي    ج. من حيث المبدأ ، ستتاح الفرصة لألجانب المقيمير  ف  األجانب إىل الث 

فية تطور حالة العدوى، وعندما ينتشر اآلن النوع لقد عملنا باستمرار عىل تشديد وتخفيف اإلجراءات تماشًيا مع كي -

وس كورونا، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إىل تطبیق قيود الدخول إىل البالد األكثر رصامة منذ شهر   عدوى من فثر
األكثر

ة محدودة. أفهم أن هذا سيكون له  وي    ج بقدر ما نستطيع لفثر . يجب أن نحرص عدد زوار الث  ي
مارس من العام الماض 

وري للحد من مخاطر العدوى المستوردة، كما تقول رئيسة الوزراء إيرنا عو  اقب وخيمة عىل كثثر من الناس، لكن هذا رص 

غ.   سولثر

ات حثر   ي للصحة العامة. ستدخل التغيثر
ويجية والمعهد الوطن  يستند التشديد عىل توصيات من مديرية الصحة الث 

ي تسبق 
ي الليلة النر

 
ي منتصف الليل، ف

 
 . 2021يناير  29يوم الجمعة التنفيذ ف

 

ي غضون  للعدوی نرى أن البلدان األخرى قد انتقلت من معدالت اإلصابة المنخفضة إىل االنتشار غثر المنضبطإننا  -
 
ف

ة عندما يضطر المرء  وأمکنةأسابيع قليلة، مثل أيرلندا. تكون العواقب بالنسبة لألطفال والشباب  العمل والمجتمع كبثر

كة بعد عيد الميالد، انخفضت  ة طويلة من الزمن. بفضل جهودنا المشثر مرة أخرى إىل اإلغالق بشكل حاد عىل مدى فثر

وي    ج، ومنحنا  ي الث 
 
ي مواجهة هذا االنخفاض العدوى العامة ف

 
ة ف ي تم  النوعمثر 

وس. ستساعدنا الحدود النر الجديد للفثر

ي الحفاظ عىل إغالقه
 
وسا عملًيا ف ، كما يقول وزير الصحة وخدمات الرعاية، بنت أن یکون لدینا الید العلیا ضد الفیر

ي   . هويي

ي لديها قواعد دخول صارمة، كما أن دخول األجانب 
ي أوروبا النر

 
وي    ج بالفعل من بير  الدول ف خارج المنطقة من تعد الث 

وي    ج من االقتصادية األوروبية محدود للغاية بالفعل.  ة من أولئك الذين يسافرون اآلن إىل الث  ي نسبة كبثر
 دولتأير

وري الحد من السفر داخل المنطقة االقتصادية األوروبية، وبالتاىلي وضع قيود  المنطقة االقتصادية األوروبية. من الرص 

 عىل حرية التنقل، من أجل تحقيق التأثثر المطلوب. 

ي قواعد الدخول الجديدة 
ي حیث یجب الوفاء بنظام شامل عىل الحدود، تطبیق  باإلضافة إىل تأير متطلبات االختبار السلنر

وي    ج، وتسجيل الغرض من  ، و  السفر قبل الوصول إىل الث  الختبار اإللزامي عىل الحدود الخضوع لومكان الحجر الصحي

 . ي
 والحجر الصحي القانوي 

ا الجديدة تدخلية وستقوم الحكومة بإجراء تقييم ج التشدید إجراءات  -
ً
ا جيد

ً
. نحن نريد تعاون ي غضون أسبوعير 

 
ديد ف

ي الحياة العملية إليجاد حلول جيدة ضمن نظام صارم، وللتمكن من تعديل اإلجراءات إذا لزم األمر، كما 
 
مع األطراف ف

 تقول وزيرة العدل والطوارئ مونيكا ميالند. 



 

 

 : البالد إىل  الدخوللم يعد بإمكان المجموعات التالية 

ي  •
 
ي  دولاألجانب المقيمير  ف

 
ي المنطقة االقتصادية األوروبية المقيمير  ف

المنطقة االقتصادية األوروبية ومواطن 

ي الدول الثالثة(ير  مشمول ونوا كیدول ثالثة )ما لم 
ا عىل مواطن 

ً
ي تنطبق أيض

 باالستثناءات النر

ي المنطقة االقتصاالمقربير  أفراد األرسة من غثر  •
ي أنه لم ، سواء بالنسبة لمواطن 

هم. وهذا يعن  دية األوروبية وغثر

   اتب والحبیباحبيعد بإمكان األجداد واألبناء البالغير  وأولياء أمور األطفال البالغير  واأل 
 

 . ةزيار  أن یأتوا ف

عىل ترصي    ح إقامة فيما يتعلق بالعمل أو  نحصلو یاألجانب من دول خارج المنطقة االقتصادية األوروبية الذين  •

، وكطالدراسة، بما  ي ذلك العمل الموسمي
 
 . البف

ي إنتاج األفالم أو المسلسالت أو كباحث •
 
ط  ير  معفي ير  األجانب الذين سيعملون ف  ترصي    ح اإلقامة. التمتع بمن رسر

 : إىل البالد  لديها حق الدخولال یزال المجموعات التالية فال تزال هناك استثناءات لبعض المجموعات. ولکن 

وي    ج • ي الث 
 
 األجانب المقيمير  ف

ي الدخول، مثل مسؤوليات الرعاية الخاصة لألشخاص  •
 
ي الحق ف إذا كانت هناك أسباب خاصة تمىلي منح األجننر

وي    ج أو اعتبارات اجتماعية قوية أخرى ي الث 
 
 . ف

ي األج • ور الذين ننر  طفال لقضاء الوقت معهسیر 

وي    ج، أي الزوج • ي الث 
 
يك / )ة(أفراد األرسة المقربون ألشخاص مقيمير  ف أو ، )ة(/ المتعايش )ة(المسجل )ة(الشر

 . ربيب طفلقارص أو  طفلل األم أو زوجة األب أو زوج والدینأو ال ،األطفال القرص أو أوالد الزوج أو الزوجة

هم من العاملير  لحساب مؤسسة إعالمية أجنبيةال •  صحفيون وغثر

وي    ج )سواءمؤقتا األجانب الذين سيتوقفون  • ي الث 
 
ي مطار ف

 
انزیت" ف مطار دوىلي أو من خالل  مسافرو العبور "الثر

 داخل منطقة شنغن(المسافرین 

ان • ي مجال الطثر
 
 البحارة والعاملون ف

ي الذي يقوم ب •  عمليات الشحن ونقل الركابتنفیذ األجننر

ي وظائف مهمة •
 
 للمجتمع األجانب الذين يعملون ف

ويجية • ي خدمة الصحة والرعاية الث 
 
 العاملون الصحيون من السويد وفنلندا الذين يعملون ف

 

 السالمة العامة، يمكن الرجوع إىل القائمة التالية من مديرية حرجةكنقطة انطالق لما يعتثر وظائف مجتمعية 

 والتخطيط للطوارئ: 

 دارة وإدارة األزماتاإل  •

 دفاعال •

 القانون والنظام •

ي ذلك الصيدلة والنظافة •
 
 الصحة والرعاية بما ف

 خدمة االنقاذ •

ي  •
ي القطاع المدي 

 
 األمن الرقمي ف

 الطبيعة والبيئة •

 أمن اإلمدادات •



 

 

 المياه والرصف الصحي  •

 الخدمات المالية •

 الطاقة إمدادات •

ونية •  االتصاالت اإللكثر

  مواصالتال •

 الخدمات المعتمدة عىل األقمار الصناعية •

 

 
og-https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-لمزيد من المعلومات انظر ؛ 

9samfunnsfunjoner/id269560-kritiske-beredskap/innsikt/listeover / . 

وط عىل األشخاص المعفيير  ساریة االختبار اإللزامي وتسجيل السفر والحجر الصحي وفنادق الحجر الصحي  ستبفر رسر
 من قيود الدخول. 

وي    ج. ی، باب الشکلیاتمن  ويجيير  السفر إىل الث   تم التأكيد عىل أنه ال يزال بإمكان جميع المواطنير  الث 
ي منتصف 

 
ات حثر  التنفيذ ف ي  الليل،ستدخل التغيثر

 
ي تسبق يوم الجمعة  ف

. وسيظل مسموًحا 2021يناير  29الليلة النر

وي    ج قبل دخول   . بدخول البالد  حثر  التنفيذ هذه اإلجراءات لألجانب الذين بدأوا رحلة إىل الث 
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