
 
 

እንግሊዝኛ 

ሐምሌ 2021 ላይ ተሻሽሏል 

 

 

 

የውሸባ ሆቴል ውስጥ ለምታዳረጉት ቆይታ ጠቃሚ መረጃ 

 

የውሸባ ሆቴሎች ለዓለም አቀፍ ተጓዦች ማረፊያ ሲሆን ሁሉንም ወይም ከፊሉን የመግቢያ ውሸባ በሆቴል ውስጥ የማሳለፍ ግዴታ 

ላለባቸው ነው። ተገልሎ ለመቆየት ያለብዎትን ግዴታ ስለ ጠበቁ እናመሰግናለን፤ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን ወደ ኖርዌይ እንዳይገባ 

መከላከል አስፈላጊ ነው።  

 

የኮቪድ-19 ምልክቶች የሚታይብዎት ከሆነ ወዲያውኑ ለሆቴል እንግዳ መቀበያ አሳውቀው የምርመራ ቀጠሮ መያዝ አለብዎት። 

 

ሲደርሱ እና በመውጣት ላይ፦ የውሸባ ሆቴል ቆይታዎን መመዝገብ እንድንችል በሞባይል መልዕክት አማካኝነት የደረስዎትን 

የመግቢያ ምዝገባ ማረጋገጫ ያቅርቡ። ምዝገባዎ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ያልዎትን እንስቃሴ ለመከታተል እና አገልግሎት 

ለማግኘት ቀላል ያደርግልዎታል። የውሸባ ጊዜዎን ከመጨረስዎ በፊት ወደ ውጭ የሚጓዙ ከሆነ፤ ከሆቴሉ በመልቀቅ በ 

entrynorway.no. ቅጽ ላይ አዲስ የውሸባ ቦታ በመግቢያ ምዝገባዎ ላይ መግለፅ አስፈላጊ ነው።  

 

ምርመራ፡- በሆቴል ቆይታዎ ወቅት የኮቪድ-19 ምርመራ ይሰጥዎታል። ምርመራው ከደረሱ ከ3 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሊሰጥ 

ይችላል።  በምርመራው ውጤቱ ነጋቲቭ ከሆነ እና የ ራስዎ መኖሪያ ወይም ለውሸባ ሌላ ተስማሚ ቦታ ካልዎት፤ የመግቢያ ውሸባዎን 

እዚያ መጨረስ ይችላሉ። በኖርዌይ የህዝብ ጤና ተቋም ድረ ገፅ ላይ ስለ የውሸባ ተስማሚ ቦታዎች መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ፦ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen 

ሌላ ተስማሚ የሆነ የውሸባ ቦታ ከሌልዎት ወይም ያሉት ሁኔታዎች ሙሉ በሙሉ በውሸባ  ሆቴል ውስጥ ማሳለፍ እንዳለብዎት 

የሚጠቁም ከሆነ፤ እዚያ ከደረሳችሁ ከ7 ቀን በኋላ ምርመራ ይሰጣል። ይህ ምርመራ (PCR ምርመራ) ነጋቲቭ ሆኖ ከመጣ፤ የእርስዎ 

የመግቢያ ውሸባ ያበቃል፤ እና የውሸባ ሆቴልን ለቀው መውጣት ይችላሉ።  

ሁሉም የውሸባ ሆቴል እንግዶች በሚቆዩበት ማዘጋጃ ቤት መረጃ እንዲፈልጉ ይበረታታሉ። 

 

የውሸባ ሆቴል ደንቦች 

በዚህ ሆቴል ውስጥ በውሸባ የሚገኙ እንግዶች በሙሉ የሚከተሉትን ደንቦች መከተል አለባቸው፦ 

የማህበራዊ ርቀት፦ ከሌሎች እንግዶች ቢያንስ 2 ሜትር መራቅ አለብዎት። እጅ መጨባበጥ እና መተቃቀፍን ጨምሮ አካላዊ ግንኙነት 

ከማድረግ ይቆጠቡ።  

የምግብ አገልግሎት፦ ሁሉም ምግብ በክፍልዎ ውስጥ ይቀርብልዎታል። 

እንቅስቃሴ፦ የሆቴሉን የቤት ውስጥ ማህበራዊ ቦታዎች ለአላስፈላጊ ጥቅም ማዋል የተከለከለ ነው። 

ከቤት ውጭ፦ ከሆቴሉ ውጭ ለመውጣት ይችላሉ፤ ነገር ግን ከሌሎች ጋር የቅርብ ግንኙነት የማያደርጉ ከሆነ ብቻ ነው። ወደ ውጭ 

በሚወጡበት ጊዜ እና ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ለእንግዳ ተቀባይ ነግረው ይውጡ።  

የህዝብ መጓጓዣ፦ በውሸባ ጊዜ የህዝብ መጓጓዣ መጠቀም የተከለከለ ነው። የውሸባ ቦታ እየቀየሩ ከሆነ፤ የሕዝብ መጓጓዣ ወደ አዲሱ 

ተስማሚ የውሸባ ቦታ ለመጓዝ መጠቀም ይችላሉ። እንዲህ ዓይነት ጉዞ በሚያደርጉበት ጊዜ ፊትን መሸፈን የግድ አስፈላጊ ነው።  

የፊት መሸፈኛ እና እጅዎን መታጠብ፦ ከክፍልዎ በሚወጡበት ጊዜ ፊት መሸፈኛ ያደርጉ። በሆቴሉ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ሁሉ 

ያድርጉት። እጅዎን ይታጠቡ ወይም ፀረ-ባክቴሪያ በተደጋጋሚ እና በአግባቡ ይጠቀሙ። 

ክፍያ፦ አዋቂዎች በቀን NOK 500 ለውሸባ ሆቴል ቆይታ እንዲከፍሉ ይደረጋል።. እድሜያቸው ከ10-18 የሆኑ ልጆች በቀን NOK 250 

ይከፍላሉ።. ከ10 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በነፃ ይቆያሉ። 

የውሸባ ደንብ መጣስ፡- ደንቡን የሚጥሱ ከሆነ፤ ሆቴሉ ፖሊስ መጥራት ይችላል። በነዚህ ሁኔታዎች፤ ፖሊስ በወንጀል መክሰስ 

እና/ወይም የውጭ ዜጎችን ማስወጣት እንደ አማራጭ ይወስዳል። 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen

