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 معلومات هامة عن إقامتك في فندق الحجر الصحي  
 

 
لك لاللتزام  فنادق الحجر الصحي للمسافرين الدوليين الذين يضطرون إلى قضاء كل فترة الحجر الصحي عن الدخول أو جزء منها في فندق. شكًرا على امتثا

 إلى النرويج.   19-بالحجر الصحي الخاص بك؛ من المهم الحد من دخول عدوى كوفيد

 
 ا بمكتب االستقبال في الفندق لحجز اختبار. ، يجب االتصال فورً 19-إذا عانيت من أعراض كوفيد

 
ل عند الوصول والمغادرة:  احضر التأكيد من تسجيل الدخول الخاص بك الذي تلقيته عبر رسالة نصية حتى يتمكن فندق الحجر الصحي من تسجيل إقامتك. يسه ِّ

ذا كنت ستكمل السفر قبل إكمال الحجر الصحي الخاص بك، فمن المهم أن التسجيل تزويدك بالمتابعة والخدمات التي يحق لك الحصول عليها عند دخول البلد. إ

 .  entrynorway.noتقوم بتسجيل الخروج من الفندق وتحديد مكان جديد للحجر الصحي على نموذج تسجيل الدخول الخاص بك على 

 
أيام بعد الوصول.  إذا كانت نتيجة االختبار سلبية   3لك أثناء إقامتك في الفندق. يمكن إجراء االختبار في موعد ال يتجاوز   19-سيتم تقديم اختبار كوفيد االختبار:

ثور على معلومات حول  وكان لديك مسكنك الخاص أو مكان آخر مناسب للحجر الصحي، فيمكنك إكمال الحجر الصحي عند الدخول الخاص بك هناك. يمكنك الع

og-https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-أماكن الحجر الصحي المناسبة على موقع المعهد النرويجي للصحة العامة: 

karantenen-for-sted-isolering/#egnet 

تقديم اختبار   إذا لم يكن لديك مكان آخر مناسب للحجر الصحي، أو تشير الظروف إلى أنه يجب عليك قضاء الحجر الصحي بأكمله في فندق الحجر الصحي، سيتم

م إنهاء الحجر الصحي عند الدخول الخاص بك، ويمكنك مغادرة فندق  ( سلبية، سيتPCRأيام من الوصول. إذا جاءت نتيجة هذا االختبار )اختبار    7لك بعد 

 الحجر الصحي.  

 يتم تشجيع جميع نزالء فندق الحجر الصحي على طلب معلومات من البلدية التي سيقيمون فيها. 

 

 قواعد فندق الحجر الصحي  
 

 يجب على جميع النزالء في الحجر الصحي بهذا الفندق اتباع هذه القواعد: 

 ترك مسافة مترين على األقل عن النزالء اآلخرين. تجنب التواصل الجسدي، بما في ذلك المصافحة والمعانقة.   التباعد االجتماعي:

 سيتم تقديم جميع الطعام في غرفتك.  الخدمات الغذائية:

 ام غير الضروري للمناطق المشتركة الداخلية بالفندق. يحظر االستخد الحركة:

 الخارج. يمكنك الذهاب خارج الفندق، ولكن فقط تجنبت االتصال القريب مع اآلخرين. أخبر مكتب االستقبال متى تخرج وكم المدة التي سوف تكون به ب الخروج:

صحي. إذا كنت تغير مكان الحجر الصحي الخاص بك، يمكن استخدام وسائل النقل العام للسفر يحظر استخدام وسائل النقل العام أثناء الحجر ال   وسائل النقل العام:

 إلى مكان الحجر الصحي الجديد المناسب. أغطية الوجه إلزامية في مثل هذه الرحالت.  

ود داخل الفندق. اغسل يديك أو استخدام أدوات  ضع غطاء للوجه عندما تغادر غرفتك. يلزم إبقاءه في جميع األوقات أثناء الوج أغطية الوجه وغسل اليدين:

 مكافحة البكتيريا بعناية وبشكل متكرر.

سنوات في   18-10كرونة نرويجية لألطفال بين  250كرونة نرويجية للبالغين في اليوم لإلقامة في فندق الحجر الصحي. يتم احتساب   500يتم احتساب   الدفع:

 سنوات.  10اليوم. واإلقامة مجانية لألطفال أقل من  

إذا انتهكت القواعد، فيمكن للفندق االتصال بالشرطة. وفي هذه الظروف، تعتبرها الشرطة دعوى جنائية و/أو تقوم بترحيل  انتهاكات قواعد الحجر الصحي:

 الرعايا األجانب. 
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