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و�ــــج  ن الحجر الص�ي والفحص   - الدخول إ� ال�ن  قوانني

 

 

ي الحجر الص�ي مدة   19-معدالت العدوى بكوف�د
. �جب عل�ك الدخول �ف ي الوقت الحا�ي

ا� �ف  كب�ي
�
و�ــــج �شهد ارتفاعا   10خارج ال�ف

ي بلدان 
و�ــــج من أي بلد كان باستثناء مناطق معينة �ف  الشمال. أ�ام عند وصولك إ� ال�ف

ي فندق الحجر الص�ي أثناء مدة الحجر. �مكنك الحصول ع� معلومات حول فنادق الحجر  
، فعل�ك البقاء �ف إال إن كنت مستثىف

و�ــــج.  ي ال�ف
طة عند معابر الحدود أو نقاط القدوم �ف  الص�ي من ال�ش

وس ال�ورونا.   شهادة النت�جة السلب�ة لفحص ف�ي
، فستحتاج عا 

�
 أجنب�ا

�
و�ــــج. إذا كنت مواطنا وس ال�ورونا ل�ي تدخل إ� ال�ف دة أن تقدم شهادة تثبت نت�جة سلب�ة لفحص ف�ي

و�ــــج خالل    ساعة من إجرائك للفحص.   72و�جب أن تقدم إ� ال�ف

 نموذج اإلقرار
طة مراقبة الحدود قبل دخول   و�ــــج إ�مال نموذج إقرار. �جب إ�مال هذا النموذج و�سل�مه إ� �ش �جب ع� كل من �دخل ال�ف

و�ــــج.  و�ــــج. وتقع عل�ك مسؤول�ة طباعة النموذج والتأ�د من أنه بحوزتك عند الدخول إ� ال�ف  ال�ف

 �جب أن �كمله جميع المساف��ن   -إقرار الجزء األول  •

ي  •
 یجب أن یكملھ كل شخص یتعین علیھ الخضوع للحجر الصحي بعد دخول النرویجالجزء الثايف

ة الحجر الص�ي  • ا أثناء ف�ت �جب ع� كل   - الجزء الثالث تأ��د من صاحب العمل أو العم�ل الذي يوفر مكان إقامة مناسب�
و�ــــج ي عمل أو مهمة ما الحصول ع� هذا التأ��د من صاحب العمل أو العم�ل شخص �صل إ� ال�ف

. ویجب أن یكملھ �ف
 صاحب العمل أو العمیل.

 . ویجب أن یكملھ الطرف الذي یوفر مكان اإلقامةالجزء الرابع تأ��د مكان اإلقامة المناسب لدخول الحجر الص�ي  •

 ) regjeringen.noنموذج اإلقرار لألشخاص الذين س�خضعون للحجر الص�ي عند دخول البالد (

ف من الممل�ة المتحدة  جميع المساف��ن القادمني
ا.    تم تعليق الرحالت الج��ة القادمة من الممل�ة المتحدة مؤقت�

ف من الممل�ة المتحدة، باإلضافة إ� القاعدة العامة المتعلقة بالتسج�ل   وقد ُوِضع عدد من المتطلبات للمساف��ن القادمني
ي تبلغ   ة الحجر الص�ي الىت ا و�ي    12�د عمرە عن أ�ام. و��ي هذە المتطلبات ع� أي شخص ي�   10بمجرد الدخول و�ف�ت عام�

 :  كما ��ي
 

ي �ي آر (  • و�ــــج بعد  19-) (اختبار كوف�دPCRاختبار يب ي    2020د�سم�ب  21) ألي شخص �صل إ� ال�ف
ا �ف والذي كان مق�م�

و�ــــج.   14الممل�ة المتحدة خالل آخر  ا قبل الوصول إ� ال�ف  يوم�
 �جب أن تخضع لالختبار: 

a(   ي أقرب وقت ممكن و�عد مرور
ي البدا�ة �ف

و�ــــج،   24ما ال ي��د عن �ف  ساعة من الوصول إ� ال�ف
b(  ة الحجر الص�ي بعد    7ول�س قبل و�ــــج. و�جب أن تكون النت�جة جاهزة قبل انتهاء ف�ت أ�ام من الوصول إ� ال�ف

ة ال ت��د عن   أ�ام.  10مرور ف�ت
ي �ي آر (  • ي الممل�ة المتحدة منذ  19-) (اختبار كوف�دPCRاختبار يب

. و�جب خض�ع  2020د�سم�ب    7) ألي شخص أقام �ف
 . 2020د�سم�ب   22الشخص لالختبار إذا كان قد خضع لالختبار قبل 

 
ي  

ت�ب إلجراء اختبار. �جب أن تذكر أنك بحاجة إ� الخض�ع لالختبار ألنك كنت تق�م �ف اتصل بالبلد�ة أو مركز االختبار لل�ت
 الممل�ة المتحدة. 

ف من الممل�ة المتحدة، باستثناء أحكام  كقاعدة عامة، ال ينطبق اإلعفاء الحا�ي من الح جر الص�ي ع� المساف��ن القادمني
 بعينها. 

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/self-declaration-form-for-persons-who-are-to-undergo-entry-quarantine/id2791503/
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 الحجر الص�ي وفنادق الحجر الص�ي 
مناطق معین من منطقة  أیام، ما عدا المسافرین من  10كل شخص قدم إلى النرویج  من الخارج یجب أن یدخل في حجر صحي مدة  

 معدل العدوى منخفض بقدر كاٍف (المناطق والبلدان الصفراء).  الشمال/أوروبا، حیث 

 خریطة البلدان/المناطق الحمراء والصفراء في أوروبا (باإلنجلیزیة فقط)

سنة یجب علیھ أن یضع قناع الوجھ لحین    12حین تصل إلى النرویج، یجب علیك الدخول مباشرة في الحجر، وكل شخص فوق عمر 
 وصولھ إلى المكان الذي یدخلون فیھ إلى الحجر.  

النرویج مع بعضھم البعض، ویعیشون مع بعضھم عادة، الدخول في فترة الحجر في مكان اإلقامة  یُسمح لألشخاص المسافرین إلى 
 ذاتھ. 

یمكنك تقلیل مدة الحجر الصحي الخاصة بالسفر في حالة حصولك على نتیجة سلبیة الختبار فیروس الكورونا في مرتین مختلفتین 
 خالل فترة الحجر الصحي: 

یجب إجراء االختبار األول في غضون ثالثة أیام من الوصول ومن الممكن أن یكون الفحص عن طریق االختبار  ● 
 السریع أو اختبار بي سي آر.  

أیام بعد الوصول للبالد. والبد أن یكون االختبار الثاني من نوع بي    7ویجب إجراء االختبار الثاني بعد ما ال یقل عن  ● 
 سي آر. 

 ویسري واجب الخضوع للحجر الصحي إلى أن تحصل على نتیجة سلبیة لالختبار الثاني.  
 

یوما قبل الوصول إلى البالد فلیس لدیھم اإلمكانیة في التقلیل    14أما بالنسبة لألشخاص الذین تواجدوا في المملكة المتحدة خالل أخر 
 من مدة الحجر الصحي.  

 

أثناء الحجر، یجب علیك وضع نفسك في عزلة ذاتیة واالتصال بمكتب الخدمة الصحیة   19- كوفیدإذا ظھرت لدیك أعراض 
 . 116117 ھاتف المحلیة لكي ترتب إجراء الفحص. رقم ال

 فنادق الحجر الص�ي 
رض العمل أو  یعني ھذا أنك إن قدمت إلى النرویج بغحین تكون ملزماً بالدخول إلى الحجر، یجب علیك عادة البقاء في فندق الحجر. 

 زیارة األصدقاء أو العائلة أو الشریك، تحتاج عادة إلتمام فترة الحجر في فندق الحجر. 

یجب أن یكون ھناك ترتیب خاص باألطفال القاصرین الذین لیس لدیھم مرافقین وغیر المستثنین من الحجر الصحي، بحیث یكون  
 ھناك من یتولى رعایتھم في فندق الحجر الصحي.  

 یحتاجون البقاء في فندق الحجر الصحي:  الاألشخاص المذكورون أدناه  

األشخاص المقیمون في النرویج (مسجلون لدى السجل الوطني للسكان) أو القادرین على إثبات أن لدیھم إقامة   .1
 كأن یكون الشخص مقیماً ومسجالً لدى مصلحة الضرائب النرویجیة أو لدیھ عقد  دائمة في النرویج (مثالً 

   یجار). إ

األشخاص القادرین على إثبات أن لدیھم مكان مناسب للبقاء فیھ أثناء فترة حجرھم الصحي. ‘المكان المناسب’   .2
یعني مكان إقامة یحتوي على غرفة منفردة وغرفة استحمام خاصة، ومطبخ خاص أو خدمة إحضار الطعام، 

ن ذلك مثالً منزالً لقضاء اإلجازة، أو  حیث یتمكن المرء من تجبن االحتكاك عن قرب بأناس آخرین. قد یكو
 فندق أو مكان إقامة آخر جرى إتاحتھ للشخص المعني. 

األشخاص المتزوجون أو لدیھم أطفال مشتركین مع شخص لدیھ إقامة دائمة في النرویج، وأطفالھم القاصرون.   .3
 یُسمح لھؤالء األشخاص بإكمال فترة حجرھم الصحي في منزل الزوج أو أحد والدیھم.  

المسافرون من التجار الذین جّھز لھم رب عملھم أو عمیلھم مواصفات مناسبة في غرفة منفردة. یجب أن یكون   .4
تنوي القیام بعمل أو مھمة وأن رب عملك أو عمیلك قد رتب سكناً مناسباً. ‘ المكان المناسب  لدیك دلیل بأنك 

باآلخرین، ویحتوي على غرفة منفردة فیھا  لإلقامة’ ھو مكان یتمكن في المرء من تجنب االحتكاك عن قرب 
تلفاز وشبكة إنترنت مفتوحة، وغرفة استحمام خاصة، ومطبخ خاص أو خدمة إحضار الطعام، اإلثبات قد یكون 
مثالً عقد عمل أو اتفاق للقیام بمھمة عمل، أو إعالن من رب العمل یوضح فیھ تفاصیل مكان اإلقامة. التصریح  

 متك، وكذلك االسم والعنوان ورقم التلفون لرب العمل أو العمیل. یجب أن ینص على مكان إقا

 طالبو اللجوء والالجئون المعاد توطینھم. .5

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/?term=&h=1#map-of-nordic-region-europe-with-status-for-entry-quarantine
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سائقو الشاحنات المھنیة لمسافات طویلة وموظفو القطارات غیر العاملین في قطارات الشحن، إذا كانوا قادرین  .6
القطار الذي یكون مناسباً لالستخدام كمكان على قضاء فترة الحجر الصحي في مقصورة منفردة في المركبة أو 

 إقامة. 

الفرق العسكریة األجنبیة التي تصل إلى النرویج للتدریب أو التمارین أو العملیات التي وافقت علیھا وزارة   .7
الطالب األجانب المقیمین في النرویج قبل أن یبدؤوا الدراسة، والمسجلین في سجل السكان الدفاع النرویجیة. 

ي النرویج، بمن فیھم أولئك المسجلین في بلد الدراسة بسبب قوانین بلدان الشمال الخاصة المتعلقة  الوطني ف
بتسجیل السكان. خالل فترة الحجر الصحي، یجب علیھم تجنب االحتكاك عن قرب باألشخاص الذین یشاركونھم 

 مكان اإلقامة، والذین لم یسكنوا معھم من قبل بدء فترة الحجر الصحي.  

 االستثناءات تفترض أنك ستبقى في المسكن أو مكان اإلقامة المناسب خالل فترة الحجر الصحي. 

 التكالیف
كرونة نرویجیة لكل یوم للفرد بصفة شخصیة ممن تزید أعمارھم   500المساھمة الشخصیة المستحقة في فندق الحجر الصحي ھي 

مع أحد والدیھم أو الوصي.    سنوات عند بقائھم في الغرفة   10دون سنة وأرباب العمل. لیس ھناك رسوم مستحقة لألطفال  18عن 
كرونة نرویجیة لكل یوم.   250سنة، تبلغ المساھمة الشخصیة لھم   18سنوات و   10بالنسبة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

 المساھمة الشخصیة یجب سدادھا في فندق الحجر الصحي بالطریقة العادیة، إما عند القدوم أو قبل المغادرة. 

 متاحة مجاناً في فندقك للحجر الصحي.   19- ستكون فحوصات كوفید

 دخول الحجر الص�ي للعمال
القاعدة العامة تفید أنھ یجب علیك الدخول إلى الحجر الصحي عند القدوم إلى النرویج، لكن ھناك بعض االستثناءات. تنطبق بعض  

 ل فقط. االستثناءات خالل ساعات العمل وخارجھا، بینما تنطبق بعضھا اآلخر أثناء ساعات العم

 :   للعدوى  مرتفع معدل بالتحدید لدیھ بلد كل شخص یقدم إلى النرویج من

 أیام قبل تمكنھم من البدء بالعمل   10یجب أن یدخل في الحجر الصحي مدة  •

مكن التقلیل من مدة الحجر الصحي بعد الحصول على نتیجتین سلبیتین الختبار الكورونا كما ھو موضح في  ی  •
 الفقرة أعاله.  

 الئحة بالمناطق والبلدان التي لدیھا بالتحدید معدل مرتفع للعدوى (باإلنجلیزیة فقط) 

 لبعض العمال خالل وقت العمل االستثناءات من اإللزام بالحجر الصحي
أخرى في دول منطقة التعاون االقتصادي األوروبي أو سویسرا، والتي تخضع لإللزام بالحجر  إن كنت عامالً أجنبیاً مسافراً من بلدان

 مقیماً في النرویج وكنت قد زرت ھذه البلدان بغرض العمل أو في مھمة عمل: الصحي، أو كنت 

 یجب أن تبقى في الحجر الصحي لحین ظھور النتیجة السلبیة للفحص  •

النتیجة السلبیة للفحص األول في النرویج، لكن یجب علیك إجراء الفحص كل ثالثة  یمكنك بدء العمل بعد ظھور   •
 أیام بعد القدوم  10أیام، والبقاء في الحجر الصحي خارج ساعات العمل لمدة   10أیام لمدة 

یجب علیك البقاء في غرفة منفردة لفترة الحجر الصحي (ال ینطبق على األشخاص المقیمین في النرویج   •
 من العمل أو األعمال التجاریة في منطقة التعاون االقتصادي األوروبي أو سویسرا).  العائدین

البلدان والمناطق في المنطقة االقتصادیة األوروبیة/سویسرا التي لدیھا إلزام بالحجر الصحي، ولكن مع النص على استثناءات للعمال:  
 البلدان الحمراء على الخریطة (اإلنجلیزیة فقط). 

 مستثنى من اإللزام بالحجر الصحي.، فأنتعدوى منخفض بما فیھ الكفایة من مناطق معینة في بلدان الشمال التي لدیھا معدلإذا كنت قادما 

 لبلدان والمناطق التي لدیھا معدل منخفض للعدوى (باإلنجلیزیة فقط) ا

 ً  الركاب واألشخاص الذین یعبرون الحدود غالبا
، إلى النرویج من منطقة في السوید أو فنلندا  أیام 10في أكثر من مناسبة خالل فترة  الشخاص الذین یعبرون الحدود، •

مستثنون من الحجر الصحي إن أجروا الفحص لفیروس كورونا في یوم القدوم إلى  الخاضعتین لإللزام بالحجر الصحي، 
في   2- كوف- النرویج، ثم في كل سابع یوم بعدھا، إذا مضى أكثر من سبعة أیام منذ آخر مرة أجروا فیھا فحص سارس

 النرویج.
من الحجر الصحي للسفر. ینطبق  سائقو الشاحنات المھنیة لمسافات طویلة وموظفو القطارات وموظفو الطیران مستثنون  •

االستثناء فقط خالل ساعات العمل. خارج ساعات العمل، یجب أن یبقى الشخص في الحجر الصحي للسفر. سائقو  
الشاحنات المھنیة لمسافات طویلة وموظفو القطارات یمكنھم إكمال فترة حجرھم الصحي خالل وقت فراغھم في مقصورة  

 لذي یكون مناسباً لالستخدام كمكان إقامة. منفردة في المركبة أو القطار ا

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/follow-up-close-contacts/#areas-and-regions-with-particularly-high-transmission-levels
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/?term=&h=1#map-of-nordic-region-europe-with-status-for-entry-quarantine
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/?term=&h=1#map-of-nordic-region-europe-with-status-for-entry-quarantine
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#countries-and-areas-with-sufficiently-low-transmission
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#countries-and-areas-with-sufficiently-low-transmission
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#countries-and-areas-with-sufficiently-low-transmission
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 زید (باإلنجلیزیة فقط) الماقرأ  •

 الفئات التالیة من األشخاص مستثناة كلیاً من دخول الحجر الصحي سواء خالل ساعات العمل أو خارجھا:
 .  PCRفي األشھر الستة الماضیة، مؤكدة بفحص بي سي آر  19- األشخاص القادرین على إثبات أنھ كان لدیھم كوفید •

األشخاص الذین یسافرون إلى النرویج وفق ترتیب متفق علیھ أو جرى تنظیمھ بین الوالدین واألطفال. ذات الشيء ینطبق   •
 لخارج.  على األشخاص العائدین إلى النرویج ھكذا ترتیب في ا

 األشخاص المدعوون من قبل السلطات الحكومیة النرویجیة ألسباب تتعلق بالسیاسة الخارجیة.  •

قد یُمنح األشخاص استثناء من الحجر الصحي عند الدخول، لزیارة قریب من أفراد العائلة یعاني من مرض خطیر، أو   •
اإللزام بالحجر الصحي سینطبق فقط أثناء زیارتك للمشاركة بحرق جثة أو دفن لقریب من أفراد العائلة. االستثناء من 

للشخص المریض أو المشاركة في حرق الجثة/الدفن. وإال فسینطبق اإللزام بالحجر الصحي. یتولى مدیر األطباء في  
 البلدیة مسؤولیة منح ھكذا استثناءات. من المھم تجنب االحتكاك عن قرب باألشخاص اآلخرین ألكبر وقت ممكن. 

 

)، أو اشتبھ طبیب باحتمال  SARS-CoV -2( 2-كوف -كنت مستثنى من اإللزام بالحجر الصحي وظھرت لدیك أعراض سارسإن 
 ، فال یزال علیك الدخول في الحجر الصحي.  2- كوف-أن تكون أصبت بسارس

 في أي مكان ممكن.   2- كوف-األشخاص الذین منحوا إعفاء یجب أن یجروا فحص سارس 

 حجر الصحيما یقتضیھ الدخول في ال
یجب علیك إكمال الحجر الصحي الخاص بك في فندق الحجر الصحي أو موقع آخر مناسب إذا ُمنحت استثناء من فندق   •

 الحجر الصحي كما ھو موضح أعاله. 

یُسمح لك فقط بمغادرة المكان الذي تقیم فیھ إذا كنت قادراً على تجنب االحتكاك عن قرب باألشخاص اآلخرین غیر أولئك   •
 تقیم معھم.الذین 

 یُمنع علیك دخول أي أماكن عمل یوجد فیھا أشخاص آخرون، أو مدارس أو ریاض أطفال.  •

بغرض السفر من المطار أو المیناء أو إلیھما،  أو أي موقع آخر مماثل   إال ینبغي أال تسافر على متن وسائل النقل العامة،  •
فیما یتعلق بدخولك إلى النرویج أو مغادرتك منھا. في ھذه الحالة، یجب علیك ارتداء قناع الوجھ إذا كان عمرك یزید عن  
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تحث السلطات النرویجیة كل شخص یقدم إلى النرویج على فحص أنفسھم. توجد مراكز للفحص في بعض نقاط العبور الحدودیة.  
وتوفر ھذه المراكز الفحص المجاني للمسافرین بصفة شخصیة. إذا كنت تزور النرویج بغرض العمل، فإن رب العمل أو العمیل  

 سیرتب إجراء الفحص ویسدد تكلفتھ.  

الخدمة الصحیة  أثناء الحجر الصحي، یجب علیك وضع نفسك في عزلة ذاتیة واالتصال بمكتب  19- كوفید ھرت لدیك أعراض إذا ظ
 المحلیة لكي ترتب إجراء الفحص. 

 19-شھادة النتیجة السلبیة لفحص كوفید

یم شھادة تؤكد أن نتیجة اختبار  یجب على حملة الجنسیات األجنبیة الذین یصلون إلى النرویج من منطقة خاضعة للحجر الصحي، تقد
 فیروس كورونا سلبیة.  

ي آخر  •
و�ــــج  72�جب أن �كون االختبار قد تم �ف  ساعة قبل الوصول إ� ال�ف

 ) یعتبران طرق فحص مقبولة rapid antigen) والفحص التشخیصي السریع (PCRفحص بي سي آر (  •

 السویدیة أو الدنماركیة أو اإلنجلیزیة أو األلمانیة یجب أن تكون الشھادة مكتوبة باللغة النرویجیة أو  •

 یحتاجون تقدیم شھادة بالنتیجة السلبیة للفحص:   الفیما یلي األشخاص الذین 

 المواطنون النرویجیون   .1
 حملة الجنسیات األجنبیة المقیمین في النرویج ولدیھم تصریح إقامة أو الحق في اإلقامة   .2
حملة الجنسیات األجنبیة الذین یعتبر وجودھم ضرورة حتمیة بغرض الحفاظ على سیر الوظائف االجتماعیة الحرجة، أو   .3

 لصحة إن ُرفِض دخولھم   لتلبیة االحتیاجات األساسیة للسكان، حیث یكون ھناك مخاطر على الحیاة أو ا

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/follow-up-close-contacts/#exemptions-for-certain-employees-and-contractors-with-frequent-border-crossings-6b


 

 )2020.12.28( 8.0النسخة 

 حملة الجنسیات األجنبیة عند العبور (الترانزیت)   .4
حملة الجنسیات األجنبیة الذین یسافرون بانتظام من السوید أو فنلندا إلى النرویج بغرض العمل أو الدراسة، مع استثناء   .5

 موظفي الرعایة الصحیة الذین أمضوا أكثر من سبعة أیام خارج النرویج 
 وء والالجئون المعاد توطینھمطالبو اللج .6
 حملة الجنسیات األجنبیة الذین لدیھم تصریح إقامة في النرویج بموجب األحكام المتعلقة بالھجرة العائلیة  .7
 األشخاص في یقومون بمھمات دبلوماسیة، أو الخدمات الخارجیة أو السفارات    .8
 مجموعات محددة من موظفي الجیش   .9

 تتعلق بنقل البضائع أو الركاب، أو الذین في طریقھم إلى مھام عملھم أو إلیھا األجانب الذین یعملون في مھمات  .10
 الطیارون والبحارة المسافرون من مھام عملھم أو إلیھا  .11

 سنة  12األطفال دون عمر   .12

 

 ) regjeringen.noستجد المزید من المعلومات حول فیروس كورونا بلغات أخرى ھنا (

 ---- 

 
 مصدر المحتوى ھو مدیریة الصحة النرویجیة

 
 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/koronainfo-pa-flere-sprak/id2814563/
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