ورود ﺑﮫ ﻧروژ  -ﻗواﻧﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﮐووﯾد ۱۹-در ﺧﺎرج از ﻧروژ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت .وﻗﺗﯽ از ھر ﮐﺷوری ﺑﮫ ﺟز ﻣﻧﺎطﻖ ﺧﺎﺻﯽ از
ﮐﺷورھﺎی ﻧوردﯾﮏ وارد ﻧروژ ﻣﯽﺷوﯾد ،ﺑﺎﯾد  ۱۰روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد.
در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﭘﻠﯾس ﻣﯽﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﺗلھﺎی
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﮔذرﮔﺎهھﺎی ﻣرزی و دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ورود ﺑﮫ ﻧروژ را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار دھد.
•
•
•
•

ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺑﺎﯾد ﻓرم ﺛﺑت ﻧﺎم ﺳﻔر را ﭘر ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮭﻣراە داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ طﯽ  ۷۲ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد
وﻗﺗﯽ وارد ﻧروژ ﻣﯾﺷوﯾد ﺑﺎﯾد ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  ۱۰روز در ﻧروژ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد

ﺛﺑتﻧﺎم ورود ﺑﮫ ﮐﺷور
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وارد ﻧروژ ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻓرم ﺛﺑتﻧﺎم ﺳﻔر ﭘر ﮐﻧد .اﮔر ﺛﺑت ﻧﺎم دﯾﺟﯾﺗﺎل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﯾﮏ رﺳﯾد درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﻧﺷﺎن داده ﺷود.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻧروژ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻧﮫ زودﺗر از  ۷۲ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از زﻣﺎن ورود.
ﺑﮫ ﺛﺑتﻧﺎم ﺳﻔر دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد )(entrynorway.no

ﺗﺳت ﮔرﻓﺗن
ﺷراﯾط ﮔرﻓﺗن آزﻣﺎﯾش از ﻣﺳﺎﻓرﯾﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻧروژ ﻣﯾﺷوﻧد

اﮔر طﯽ  ۱٤روز ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎ ﺗﻌﮭد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑودەاﯾد ،ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ۱۹-را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد در ﻓرودﮔﺎه ﯾﺎ در ﮔذرﮔﺎه ﻣرزی اﻧﺟﺎم ﺷود .روش ﺗﺳت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده  PCRﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺳرﯾﻊ ﻧﺎم دارد.
اﯾن ﺗﺳت آزﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﺑرای ﮐﺎھش دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد) .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎراﮔراف ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(
اﻓراد زﯾر از ﺷرط ﺗﺳت ﮔرﻓﺗن طﺑﻖ ﺑﻧد اول ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد:
• اﻓراد زﯾر ﺳن  ۱۲ﺳﺎل.
• اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ روش آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺗﻧد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ طﯽ ﺷش ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺣت اﺑﺗﻼی ﮐووﯾد ۱۹-ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
• اﻓرادی ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺎدە  ٦اﻟف در ﺳﺎﻋت ﮐﺎر و در اوﻗﺎت ﻓراﻏت از ﺗﻌﮭد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد.
• اﯾن ﺷﺎﻣل اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑرای ﮐﺎر ﯾﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ در آن ﺳوی ﻣرز از ﺳوﺋد ﯾﺎ ﻓﻧﻼﻧد رﻓت و آﻣد
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• راﻧﻧدﮔﺎن ﺣرﻓﮫای ﺣﻣل و ﻧﻘل راه دور و ﭘرﺳﻧل ﻗطﺎر ﮐﮫ در ﻗطﺎرھﺎی ﺑﺎری ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.
• اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺿروری ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣﯾﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ از ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣراﻗﺑت
ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ ﺑراﯾﺷﺎن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.
• دﯾﭘﻠﻣﺎتھﺎ
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .در ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ
ﻧﻣﯾﺷود .اﮔر ﮐﺎرﺑر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  helsenorge.noھﺳﺗﺗﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد وارد آﻧﺟﺎ ﺷوﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش را آﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھدە ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧﯽ از
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎەھﺎ راەﺣلھﺎی ﺧﺎص ﺧود را ﺑرای دﯾدن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻓراﺗر از  helsenorge.noدارﻧد ،ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد.

ﮔواھﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﮐووﯾد۱۹-
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧطﻘﮫای ﻣﺷﻣول اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧروژ ﻣﯽآﯾﻧد ،ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽای اراﺋﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد آزﻣﺎﯾش وﯾروس
ﮐروﻧﺎ را اﻧﺟﺎم دادهاﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده اﺳت.
•

آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ظرف  ۷۲ﺳﺎﻋت آﺧر ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻧروژ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد
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•

 PCRو آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﯾﻊ آﻧﺗﯽژن از روشھﺎی ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ھﺳﺗﻧد

•

ﮔواھﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻧروژی ،ﺳوﺋدی ،داﻧﻣﺎرﮐﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ﯾﺎ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد

اﻓراد زﯾر ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد:
 .۱ﺷﮭروﻧدان ﻧروژ
 .۲اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﯾﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت در ﻧروژ ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد
 .۳اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺣﺿورﺷﺎن ﺑرای اﺟرای ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﻣﮭم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺿروری اﺳت و ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ورود آنھﺎ ﺧطر ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت
 .٤اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻣلوﻧﻘل
 .٥اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻣرﺗب از ﺳوﺋد و ﻓﻧﻼﻧد ﺑﮫ ﻧروژ ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺣوزه
ﺳﻼﻣت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻔت روز در ﺧﺎرج از ﻧروژ ﺑودهاﻧد
 .٦ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻣﻧﺗﻘل دادهﺷده
 .۷اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﻧروژ ﺗﺣت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
 .۸اﻓراد دارای وظﺎﯾف دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﺧدﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرت
 .۹ﮔروهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﭘرﺳﻧل ﻧظﺎﻣﯽ
 .۱۰اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓر را ﺑرﻋﮭده دارﻧد ﯾﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن وظﯾﻔﮫای ﺑﮫ ﻧروژ ﻣﯽآﯾﻧد ﯾﺎ
آن را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧﻧد
 .۱۱ﺧﻠﺑﺎﻧﺎن و درﯾﺎﻧوردان ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﮐﺎری ﺧود از ﻧروژ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ وارد ﻣﯾﺷوﻧد
 .۱۲ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۲ﺳﺎل

ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ وارد ﻣﯾﺷوﻧد
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻘررات ﮐﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺛﺑتﻧﺎم ﺑﮫﻣﺣض ورود و دوره  ۱۰روزه ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،اﻟزاﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و
آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ وارد ﻣﯾﺷوﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن اﻟزاﻣﺎت ﺑرای اﻓراد  ۱۲ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
اﺳت:
•

آزﻣﺎﯾش ) PCRآزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد (۱۹-ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وارد ﻧروژ ﻣﯾﺷود و در طول  ۱۴روز ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻧروژ
در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﯾﺎ آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﺑدھﯾد:
 (aدر اﺑﺗدا ،در اﺳرع وﻗت و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت ﭘس از ورود ﺑﮫ ﻧروژ ،و ﺳﭘس
 (bﺣداﮐﺛر  ۷روز ﭘس از ورود ﺑﮫ ﻧروژ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ظرف ﺣداﮐﺛر  ۱۰روز آﻣﺎده
ﺑﺎﺷد.

ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻓﻌﻠﯽ از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ،درﺑﺎره ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯽآﯾﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑرﺧﯽ ﻣﻘررات.

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ از ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ ﻧروژ ﻣﯽآﯾﻧد ،ﺑﺎﯾد  ۱۰روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد ،ﺑﮫﻏﯾر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﺧشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از
ﻣﻧطﻘﮫ ﻧوردﯾﮏ/اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در آنھﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت )ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ زرد( ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷورھﺎ/ﻣﻧﺎطﻖ ﻗرﻣز و زرد در اروﭘﺎ )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧروژ ﻣﯽرﺳﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑروﯾد و ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از ﻣﺎﺳﮏ
ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻧروژ ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫطور ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺧود را در ﯾﮏ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺳﭘری ﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣدت زﻣﺎن ﮐوﺗﺎەﺗری را در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺳر ﺑﺑرﯾد اﮔر در طول ﻣدت زﻣﺎن ﻗرﻧطﻧﯾﮫ دو ﺑﺎر ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ
ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد.
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 .۱اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد در ﻋرض ﺳﮫ روز ﭘس از ورود ﺑﮫ ﻧروژ اﻧﺟﺎم ﺷود ،و اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﺑﻧﺎم ﺗﺳت PCR
ﺑﺎﺷد
 .۲دوﻣﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ھﻔت روز ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﻧروژ اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد از ﻧوع ﺗﺳت  PCRﺑﺎﺷد
اﻣر ﻗرﻧطﻧﯾﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎی دوم را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎردە روز اﺧﯾر ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻧروژ را در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﯾﺎ آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺳر ﺑردەاﻧد ،اﺟﺎزە ﮐﺎھش ﯾﺎ ﮐوﺗﺎەﺗر ﮐردن
ﻣدت زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﻧدارﻧد.
اﮔر در ﻣدت زﻣﺎن اﻗﺎﻣت در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻋﻼﺗم ﮐروﻧﺎ ) (covid-19در ﺷﻣﺎ ﺑروز داد ،ﺑﺎﯾد ﺧود را اﯾزوﻟﮫ ﮐردە و ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎرە ﺗﻠﻔن+٤۷ ۱۱٦۱۱۷ :

ھﺗلھﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
وﻗﺗﯽ ﻣوظف ﻣﯽﺷوﯾد ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑروﯾد ،ﻣﻌﻣوﻻً در ﯾﮑﯽ از ھﺗلھﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻗﺎﻣت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺑرای
اھداف ﮐﺎری ﯾﺎ دﯾدار از دوﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﯾﺎرﺗﺎن ﺑﮫ ﻧروژ آﻣدهاﯾد ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺟﺑور ﺧواھﯾد ﺑود دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫﺗﺎن را در ﯾﮑﯽ از
ھﺗلھﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﮐودک ﺧردﺳﺎﻟﯽ ﺑدون ھﻣراه ﺑﮫ ﻧروژ آﻣده ﺑﺎﺷد و از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻓردی ﺑﮫﻋﻧوان ﻣراﻗب در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ او را
ھﻣراھﯽ ﮐﻧد.
اﻓراد زﯾر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧدارﻧد:
 .1اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ﻧروژ ھﺳﺗﻧد )ﻧﺎم آﻧﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺛﺑت ﺟﻣﻌﯾت ﺛﺑت ﺷده اﺳت( ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دارای
اﻗﺎﻣت داﺋم در ﻧروژ ھﺳﺗﻧد )ﻣﺛﻼً ،اﻗﺎﻣت آﻧﮭﺎ در اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧروژ ﯾﺎ ﻗرارداد اﺟﺎره ﺛﺑت ﺷده اﺳت(.
 .2اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻣﺎﻧدن در طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ دارﻧد» .ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب« ﯾﻌﻧﯽ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ داری اﺗﺎق ﻣﺟزا ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ
اﺳت و اﻣﮑﺎن ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر وﺟود دارد .اﯾن ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ،ھﺗل ﯾﺎ ھر
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻓرد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 .3اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت داﺋم ﻧروژ را دارد ازدواج ﮐردهاﻧد ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﻣﺷﺗرک دارﻧد و ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﮐﮫ زﯾر
ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را در ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟد ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺑﮕذراﻧﻧد.
 .4ﻣﺳﺎﻓران ﺗﺟﺎری ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﺗری آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺟزای ﻣﺷﺧص و ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻗﺎﻣﺗﺷﺎن ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎﯾد
ﻣدرﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺑرای اھداف ﮐﺎری ﯾﺎ ﻣﺄﻣورﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳﻔر آﻣدهاﯾد و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﺗری ﺷﻣﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ﻓراھم ﮐرده اﺳت» .اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳب« ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﯽﺗوان از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد و دارای ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺟزا ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ،اﯾن ﻣدرک ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻗرارداد اﺳﺗﺧدام ﯾﺎ ﻣﺄﻣورﯾت و اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫای از طرف
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در آن ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت .ﺑﺎﯾد در اﯾن اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﺷود ﮐﮫ در ﮐﺟﺎ اﻗﺎﻣت ﺧواھﯾد
داﺷت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺎوی ﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﺗری ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
 .5ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد داده ﺷدهاﻧد.
 .6راﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻣﯾونھﺎی ﺑﯾن ﺷﮭری و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻗطﺎر ﮐﮫ در ﻗطﺎرھﺎی ﺑﺎری ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوره
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧود را در ﯾﮏ ﮐوﭘﮫ ﻣﺟزا در وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻗطﺎر ﮐﮫ دارای ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻗﺎﻣت اﺳت ﺳﭘری ﮐﻧﻧد.
 .7دﺳﺗﮫھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻣوزش ،ﺗﻣرﯾن ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد »وزارت دﻓﺎع ﻧروژ« وارد اﯾن ﮐﺷور
ﻣﯽﺷوﻧد.
 .8داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم ﻧروژ ﮐﮫ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﭘﯾش از ﺷروع ﺗﺣﺻﯾل در »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺛﺑت ﺟﻣﻌﯾت« در ﻧروژ ﺛﺑت ﺷده
اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗواﻧﯾن ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎی ﻧوردﯾﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺛﺑت ﺟﻣﻌﯾت ،ﻧﺎﻣﺷﺎن ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﻘﯾم
ﮐﺷور ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﺛﺑت ﺷده اﺳت .در طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ
ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣت دارﻧد و از زﻣﺎن ﭘﯾش از ﺷروع دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﮑردهاﻧد ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾتھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را در ﻣﻧزل ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺳﭘری ﮐﻧﯾد.

ھزﯾﻧﮫھﺎ
ﺳﮭم ﭘرداﺧت ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اﻗﺎﻣت اﻓراد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  ۵۰۰ﮐرون ﻧروژ در روز اﺳت .ﺑرای
ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣراه واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺧود در ﯾﮏ اﺗﺎق اﻗﺎﻣت دارﻧد ھزﯾﻧﮫای درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﺷود .ﺑرای ﮐودﮐﺎن ۱۰
اﻟﯽ  ۱۸ﺳﺎل ،ﺳﮭم ﭘرداﺧت ﺷﺧﺻﯽ  ۲۵۰ﮐرون ﻧروژ در روز اﺳت .ﺳﮭم ﭘرداﺧت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﻌﻣول در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺑﮭﻧﮕﺎم ورود ﯾﺎ ﺗرک ھﺗل ﭘرداﺧت ﺷود.
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آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ۱۹-راﯾﮕﺎن در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ دردﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺑرای ﺷﺎﻏﻠﯾن
ﻗﺎﻧون ﮐﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﻧروژ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑروﯾد ،اﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ھم
ﺑرای ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و ھم ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ از آنھﺎ ﻓﻘط ﺑرای ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﺎرﺑرد دارﻧد.
ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ از ﮐﺷوری ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﺎﻻی ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧروژ ﻣﯽآﯾﻧد:
•

ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﺎر ﺧود را ﺷروع ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد  ۱۰روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد

•

آﻧطور ﮐﮫ در ﭘﺎراﮔراف ﻓوق ذﮐر و ﺗﺷرﯾﺢ ﺷد ﻣﯾﺗوان ﭘس از درﯾﺎﻓت دو ﻣورد ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ،طول ﻣدت
زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﮐوﺗﺎەﺗر ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎطﻖ و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧد )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

ﻣﻌﺎﻓﯾت از اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در زﻣﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺷﺎﻏﻠﯾن
اﮔر ﮐﺎرﮔر ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ از دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ) (EØSﯾﺎ ﺳوﺋﯾس ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻧروژ ﺳﻔر
ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣﻘﯾم ﻧروژ ھﺳﺗﯾد و ﺑرای اھداف ﮐﺎری ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ رﻓﺗﮫاﯾد:

•

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد

•

ﺑﻌد از اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ در ﻧروژ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﮐردن را ﺷروع ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫﻣدت  ۱۰روز ھر ﺳﮫ
روز ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش دھﯾد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫﻣدت  ۱۰روز )از ﺗﺎرﯾﺦ ورودﺗﺎن( ﺑﻌد از ﺳﺎﻋتھﺎی ﮐﺎری در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد

•

درطول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺟزا ﺑﻣﺎﻧﯾد )ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ﻧروژ ھﺳﺗﻧد و از ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎری و ﺗﺟﺎری
در ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﺋﯾس ﺑرﻣﯽﮔردﻧد اﺟرا ﻧﻣﯽﺷود(.

اﮔر ﺷﻣﺎ در  ۱۰روز ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ ﻧروژ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی آﻟودﮔﯽ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫاﯾد ،اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺷﺎﻣل ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺷد.

ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ /ﺳوﺋﯾس ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﺎرﮔران دارﻧد:
ﮐﺷورھﺎی ﻗرﻣز روی ﻧﻘﺷﮫ )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(.
اﮔر از ﻣﻧﺎطﻖ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻧوردﯾﮏ ﻣﯽآﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت ،از اﻟزاﻣﺎت
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﯾد.
ﻣﻧﺎطﻖ و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

ﻣﺳﺎﻓران و اﻓرادی ﮐﮫ اﻏﻠب از ﻣرزھﺎ رﻓتوآﻣد ﻣﯽﮐﻧﻧد
•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏﺑﺎر طﯽ ﯾﮏ دوره  ۱۰روزه از ﻧواﺣﯽ ﻣرزی ﺳوﺋد ﯾﺎ ﻓﻧﻼﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد،
ﺑﮫ ﻧروژ رﻓتوآﻣد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﮔر در ﺑدو ورود ﺑﮫ ﻧروژ و ﺳﭘس ھر ھﻔت روز ﯾﮏﺑﺎر آزﻣﺎﯾش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑدھﻧد و اﮔر
ﺑﯾش از ھﻔت روز از آﺧرﯾن آزﻣﺎﯾش  2-SARS-CoVآﻧﮭﺎ در ﻧروژ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد.
ﺑرﺧﯽ راﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻣﯾونھﺎی ﺑﯾن ﺷﮭری ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻗطﺎر و ھواﭘﯾﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد.

•

ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواﻧﯾد )ﻓﻘط اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

•

اﻓراد زﯾر ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد ھم در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و ھم ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری:
•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد در ﺷش ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﻧد اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﺳت  PCRﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺗﺳت
ﺳرﯾﻊ ھم ﻧﺎم ﺑردە ﻣﯾﺷود ،ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد.

•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺗواﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﺗرﺗﯾبدادهﺷده ﺑﯾن واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﻧروژ ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣورد ﺑرای اﻓرادی
ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ھدف ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻧروژ ﺳﻔر ﮐردهاﻧد ﺻﺎدق اﺳت.

•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻧروژ ﺑرای دﻻﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻧروژ دﻋوت ﺷدهاﻧد.

•

اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻣﺎﻧدن در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﻣﻌﺎف ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫﺷدت ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ﺑروﻧد
ﯾﺎ در ﻣراﺳم ﺳوزاﻧدن ﯾﺎ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﺎﻓﯾت از اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﺳوزاﻧدن/ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﺑﺎﺷﯾد .در ﻏﯾر اﯾنﺻورت،
اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .ﭘزﺷﮏ ارﺷد ﺷﮭرداری وظﯾﻔﮫ اﻋطﺎی ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾتھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد.

اﮔر از اﻟزاﻣﺎت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﯾد و ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد ۱۹-در ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷدە اﺳت ،ﯾﺎ اﮔر ﭘزﺷﮏ اﺣﺗﻣﺎل ﺑدھد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﺑﺎﯾد ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ۱۹-را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
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ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺷﺎﻣل ﭼﮫ ﻣواردی اﺳت
•

اﮔر ﻣطﺎﺑﻖ ﻓﮭرﺳت ﻓوق از ﻣﺎﻧدن در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷوﯾد ،ﺑﺎﯾد دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺧود را در ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕر ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد.

•

ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ،ﺑﮫﺟز
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

•

ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎری ﮐﮫ اﻓراد دﯾﮕر در آن ﺣﺿور دارﻧد ،ﻣدارس ﯾﺎ ﻣﮭد ﮐودکھﺎ ﺑروﯾد.

•

ﻧﺑﺎﯾد از ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی رﻓتوآﻣد ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ،ﺑﻧﺎدر ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻟﯾل
ورود/ﺧروج ﺷﻣﺎ ﺑﮫ/از ﻧروژ ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﺷراﯾط ،اﮔر ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل دارﯾد ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.

ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﯾﻧﺟﺎ ) (regjeringen.noﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫدﺳت آورﯾد
----

اﯾن ﻣطﻠب ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت ﻧروژ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت
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