
 
 

 انگلیسی 
 ۲۰۲۱بازنگری شده در جوالی 

 

 

 

 

 اطالعات مهم در مهم اقامت شما در هتل قرنطینه 

 

المللی هستند که موظفند تمام یا بخشی از قرنطینه در بدو ورود خود را در یک هتل بگذرانند. متشکریم که  های قرنطینه برای مسافران بینهتل

 به نروژ حائظ اهمیت است.   ۱۹کنید؛ این موضوع برای محدود کردن ورود بیماری کووید از الزام خود به قرنطینه تبعیت می 

 

 فاصله با پذیرش هتل تماس بگیرید تا برای شما وقت آزمایش بگیرند. هستید، باید بال ۱۹اگر دارای عالئم بیماری کووید 

 

اید ارائه دهید تا هتل قرنطینه بتواند اقامت شما را ثبت  نام ورود خود را که از طریق پیامک دریافت کرده تأییدیه ثبت هنگام ورود و خروج: 

تر شود. اگر شما خواهد  مند هستید آسانها بهرهشود پیگیری و ارائه خدماتی که هنگام ورود به کشور از حق استفاده از آن نام باعث می کند. ثبت

هتل و مشخص کردن یک محل جدید قرنطینه در فرم ثبت نام   شد سفر به بعد قبل از اتمام قرنطینه خود را, مهم است که شما چک کردن از

 ثبت کنید.  entrynorway.noورود خود را در 

 

  ۳برای شما فراهم خواهد بود. این آزمایش را باید نهایتاً ظرف  ۱۹در طول مدت اقامت خود در هتل امکان انجام آزمایش کووید  آزمایش دادن: 

توانید  زمایش شما منفی باشد و اقامتگاه خودتان یا مکان مناسب دیگری برای قرنطینه داشته باشید، می روز از ورود انجام داد.  اگر جواب آ

سایت موسسه بهداشت عمومی های مناسب قرنطینه در وب قرنطینه ورود خود در آنجا را پایان بدهید. شما می توانید اطالعاتی در مورد مکان

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

ام  اگر مکان مناسب دیگری برای قرنطینه ندارید یا شرایط دال بر این هستند که باید تمام مدت قرنطینه خود را در هتل بگذرانید، امکان انج

رسد و  ( منفی باشد، قرنطینه ورود شما به پایان میPCRروز پس از ورود وجود خواهد داشت. اگر جواب این آزمایش )آزمایش  ۷آزمایش 

 د هتل قرنطینه را ترک کنید.  توانی می

 شود که از شهرداری شهری که در آن اقامت خواهند داشت کسب اطالعات کنند.به همه مهمانان هتل قرنطینه توصیه می 

 

 قوانین هتل قرنطینه 

 همه مهمانان قرنطینه شده در این هتل باید از این قوانین پیروی کنند:

متر از سایر مهمانان فاصله داشته باشید. از تماس فیزیکی، از جمله تکان دادن دست و در آغوش گرفتن،   ۲حداقل   گذاری اجتماعی:فاصله 

 خودداری کنید.  

 همه غذاها در اتاق شما سرو خواهد شد.  خدمات غذایی:

 استفاده غیرضروری از مناطق اشتراکی سرپوشیده هتل ممنوع است.  جابجایی:

دن از هتل برای شما وجود دارد، اما تنها در صورتی که از تماس نزدیک با دیگران اجتناب کنید. به پذیرش بگویید امکان خارج ش فضای باز:

 روید و تا چه مدت بیرون خواهید بود.  که چه زمانی بیرون می 

توانید از  ینه خود هستید، می استفاده از حمل و نقل عمومی در مدت قرنطینه ممنوع است. اگر در حال تغییر محل قرنط حمل و نقل عمومی: 

 حمل و نقل عمومی برای رفتن به محل مناسب جدید خود برای قرنطینه استفاده کنید. ماسک زدن در چنین سفرهایی الزامی است.  

ی  هنگام ترک اتاق خود ماسک بر روی صورت بزنید. در تمام مدتی که بیرون از هتل هستید ماسک را از رو  ها: ماسک زدن و شستن دست 

 کننده استفاده کنید. خوبی بشویید یا از مواد ضدعفونی طور مکرر و به هایتان را به صورت برندارید. دست 

 ۲۵۰ساله  ۱۸تا  ۱۰کرون نروژ به ازای هر روز است. هزینه اقامت کودکان  ۵۰۰هزینه اقامت در هتل قرنطینه برای بزرگساالن  پرداخت: 

 سال رایگان است.  ۱۰کرون نروژ به ازای هر روز است. اقامت کودکان زیر 

تواند با پلیس تماس بگیرد. در این شرایط، پلیس تعقیب کیفری و/یا اخراج اتباع  اگر قوانین را نقض کنید، هتل می  نقض قوانین قرنطینه:

 خارجی را در نظر خواهد گرفت. 

 

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

