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 په قرنطین هوټل کې ستاسو د پاتې کیدو په اړه مهم معلومات 

 

  قرنطین هوټلونه د هغو نړیوالو مسافرو لپاره دي څوک چې مکلف دي چې د خپل ننوتلو ټوله یا یوه برخه په قرنطین هوټل کې تیروي. ستاسو د 

 انفیکشن راننوتل محدود کړې.   COVID-19قرنطین د مسؤلیت اطاعت کولو څخه مننه؛ دا مهمه ده چې ناروې ته د 

 

و سره مخ یې نو تاسو باید سمدالسه د هوټل استقبالیې سره اړیکه ونیسئ ترڅو د ازموینې ترسره کولو  عالمات  COVID-19که چیری تاسو د 

 لپاره نیټه واخلئ. 

 

د ننوتلو لپاره د خپل نوم لیکنې تایید وړاندې کړئ کوم چې تاسو د متن پیغام له الرې ترالسه کړی ترڅو د قرنطین  د تګ او راتګ په وخت: 

  هوټل وکولی شي چې ستاسو استوګنځي ثبت کړي. د نوم لیکنه تاسو ته د تعقیب او خدماتو وړاندې کول اسانه کوي د کومو چې تاسو هېواد ته د 

ست. که تاسو د خپل قرنطین بشپړولو دمخه مخکې په بل اړخ سفر کوئ نو دا مهمه ده چې تاسو د هوټل څخه  ننوتلو په وخت کې مستحق یا

 له الری د خپل ننوتلو د ثبت په فورمه کې د قرنطین یو نوی ځای مشخص کړئ.   entrynorway.noاوځې او د 

 

د ازموینې ترسره کولو وړاندیز وشي. دا ازموینه د رارسیدو   COVID-19تاسو ته به په هوټل د پاتې کیدلو پرمهال د  ازموینه ترسره کول:

ورځو نه مخکې نه شي ترسره کیدی.  که ستاسو د ازموینې پایله منفی وي او تاسو خپل استوګنځای یا د قرنطین یو بل   ۳څخه وروسته د 

رنطین مناسب ځایونو په اړه معلومات د ناروې د  مناسب ځای ولرئ نو تاسو کولی شئ هلته د ننوتلو قرنطین بشپړ کړئ. تاسو کولی شئ د ق

og-nehttps://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karante-عامې روغتیا انسټیټیوټ په ویب پاڼه کې ومومئ: 

karantenen-for-sted-isolering/#egnet 

  که تاسو د قرنطین یو بل مناسب ځای ونه لرئ یا شرایط په ګوته کوي چې تاسو باید په قرنطین هوټل کې د قرنطین ټول وخت تیر کړئ نو تاسو

ازموینه( پایله منفی راشي نو ستاسو د   PCRورځې وروسته د ازموینې وړاندیز وشي. که چیرې د دی ازموینې ) 7ته به د رارسیدو څخه 

 ین به پای ته ورسیږي او تاسو کولی شئ قرنطین هوټل پریږدئ.  ننوتلو قرنط

 د قرنطین هوټل ټول میلمانه دی ته هڅول کیږي چې د خپل پاتې کیدو ښاروالۍ څخه معلومات ترالسه کړي. 

 

 د قرنطین هوټل مقررات 

 په دې هوټل کې قرنطین شوي ټول میلمانه باید دا مقررات تعقیب کړي: 

د نورو میلمنو څخه لږ تر لږه دوه متره ځان لرې وساتۍ. د مصافحې او یو بل ته غاړه وتلو په شمول د فزیکی اړیکو څخه   ټولنیز واتڼ ساتل: 

 ډډه وکړئ.  

 ټول خواړه به تاسو ته ستاسو په کوټه کې وړاندې کیږی.  د خواړو خدمات: 

 د هوټل داخلي ټولنیزو سیمو غیر ضروري استعمال منع دی.  تګ راتګ:

مکان لري چې تاسو د هوټل څخه بهر الړ شئ مګر یوازې په داسې حال کې که تاسو د نورو سره نږدې اړیکو نه ځان وژغورئ.  ا بهرني:

 هرکلی ته ووایاست کله چې تاسو بهر ځئ او د څومره وخت لپاره به تاسو بهر یاست.  

چیری تاسو د خپل قرنطین ځای بدلوئ نو عامه ټرانسپورټ  د قرنطین په جریان کې د عامه ټرانسپورټ کارول منع دی. که  عامه ترانسپورت: 

 ستاسو د قرنطین نوی مناسب ځای ته د سفر لپاره کارول کیدی شي. په داسې سفرونو کې د مخ پټول الزمي دي.  

ه مخ اچوئ.  خپل  کله چې تاسو له خپلې کوټې څخه ووځې نو مخ پټې واچوئ. په هوټل کې دننه هر وخت دا پ  مخ پټول او خپل السونه مینځل: 

 السونه وینځئ یا په مکرر او دقیق ډول د میکروبو ضد مواد استعمالوئ. 

کالو ماشومانو څخه   18 -  10نارویژن کرون اخیستل کیږي. د  500په قرنطین هوټل کې د پاتې کیدو مقابل د لویانو څخه هره ورځ  تادیه:

 کالو څخه کم عمر ماشومان پاتې کیدل وړیا دي.  10نارویژن کرون اخیستل کیږي. د  250هره ورځ 

خه سرغړونه وکړئ نو هوټل کولی شی د پولیسو سره اړیکه ونیسي. په دې  که چیرې تاسو د مقرراتو څ د قرنطین مقرراتو څخه سرغړونه:

 حاالتو کې به پولیس د جنایی تعقیب او یا د بهرنیو اتباعو د لری کولو په اړه غور وکړي. 

 

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

