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 زانیاریی گرنگ دەربارەی مانەوەت لە هۆتێلی کەرەنتینە 

 
ۆ پابەندبوونت بە  هۆتێلەکانی کەرەنتینە بۆ ئەو گەشتیارە نێودەوڵەتیانەن کە ناچارن ماوەی کەرەنتینەکردنیان هەمووی لە نێو هۆتێلدا بەسەرببەن. سوپاس ب

 بۆ نێو نەرویج گرنگە.   ١٩-کەرەنتینە کە ئەوە بۆ سنوورداکردنی هاتنی کۆڤید

 
وتن ئەوا پێویستە دەستبەجێ پەیوەندی بە بەشی پێشوازیی هۆتێلەکەت بکەیت بۆ ئەوەی خۆت بۆ ئەنجامدانی لەسەر لەشت دەرکە ١٩-ئەگەر نیشانەکانی کۆڤید

 پشکنین ناونووس بکەیت. 

 
ئەو نامەیەی پەسەندکردنە پیشانی هۆتێلی کەرەنتینەکەت بدە کە بۆت هاتووە بۆ ئەوەی شوێنی مانەوەت بۆ تۆمار بکات.   لە کاتی گەیشتن و ڕۆیشتن: 

یهاتنی  کردنەکە وا دەکات کە بەسەرکردنەوە و دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ تۆ ئاسانتر بێت لە کاتی رۆیشتنت بۆ واڵتێک. ئەگەر تۆ پێش کۆتای تۆمار

داواکاری  ماوەی کەرەنتینەکەت بەردەوامی بە گەشتەکەت بدەیت، گرنگە کە چوونەدەرەوەت لە هۆتێلەکە تۆماربکەیت و شوێنێکی نوێی کەرەنتینە لەنێو  

 چوونەژوورەوەتدا دیاریبکەیت.   

 
پێشکێشتدەکرێت..  دەکرێت پشکنینەکە سێ رۆژ دوای گەییشتنت پێشکێشتبکرێت.   ئەگەر   ١٩-لە کاتی مانەوەت لە هۆتێل، پشکنینی کۆڤید پشکنین:

ێ  ینەکەت لەوپێشکنینەکەت نێگەتیڤ دەرچوو و شوێنی مانەوەی تایبەت بە خۆت یان هەر شوێنێکی دیکەی گونجاوت بۆ کەرەنتیە هەیە، دەتوانی ماوەی کەرەنت 

بدۆزرێتەوە:  تەواو بکەیت. دەتوانیت زانیاری دەربارەی شوێنی گونجاوی کەرەنتینە لە ماڵپەڕی پەیمانگای تەندروستی گشتی نەرویجی 

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

  ٧بەسەرببەیت، ئەوا ئەگەر شوێنیکی دیکەی گونجاوت نەبێت بۆ کەرەنتینە یان بارودۆخ وا پیشانبیدات کە پێویستە ماوەی کەرەنتینەکەت لە هۆتێلی کەرەنتینەکە 

( نێگەتیڤ دەرچوو، ئەوا ماوەی کەرەنتینەکەت کۆتایی دێت و دەتوانیت  PCRکرێت. ئەگەر ئەم پشکنینە )پشکنینی رۆژ دوای گەییشتنت پشکنینێکت پێشکێشدە

 هۆتێلی کەرەنتینەکە جێبێڵیت.  

 هەموو میوانەکانی هووتەلەکانی کەرەنتینە هاندەدرێن کە لە شارەوانی ئەو شوێنەی کە لێی دەمێننەوە بەدوای زانیاریدا بگەڕێنن. 

 

 هۆتێلی کەرەنتینە  یاساکانی

 هەموو ئەو میوانەی کە لە هۆتێلەدا کەرەنتین کراون پێویستە ئەم یاسایانە جێبەجێ بکەن: 

مەتر لە میوانەکانی دیکە دوورکەوەوە. خۆت لە بەرکەوتنی جەستەیی بەدووربگرە، لەنێویشیاندا لە تەوقەکردن و  2بەالیەنی کەمەوە   دوورکەوتنەوە لە یەکدی 

 باوەشگرتن.   

 هەموو خواردنێک لە ژوورەکەت پێشکەش دەکرێت  خزمەتگوزاریی خواردن:

 دەغەیە. بەکارهێنانی ناپێویستی شوێنە گشتییەکانی نێو هۆتێلەکە قە  هاتوچۆ

  دەتوانیت بڕۆیتە دەرەوەی هۆتێلەکە، بەاڵم تەنیا بەو مەرجەی کە خۆت لە نزیکەوتنەوە لەوانی دیکە بەدووربگریت. کاتێک کە لە هۆتێلەکەت دەرەوەی هۆتێل:

 دەچیتە دەرەوە، بەشی پێشوازیی هۆتێلەکەت لێ ئاگاداربکەوە و پێیان بڵێ کە تا کەی لە دەرەوە دەمێنیتەوە.  

بەکارهێنانی ئامرازەکانی گواستنەوەی گشتی لە کاتی کەرەنتینە قەدەغەیە.  ئەگەر شوێنی کەرەنتینەی خۆی دەگۆڕیت، دەتوانیت   وەی گشتی:گواستنە 

 رییە.  دا ناچا ئامرازەکانی گواستنەوەی گشتی بەکاربێنیت بۆ گەشتکردن بۆ شوێنی نوێی گونجاوی کەرەنتینەکەت.  رووپۆشکردنی دەموچاوت لەم جۆرە گەشتانە

دەمامکێک بەکاربێنە کاتێک کە ژوورەکەت بەجێدێڵیت. لە ناو هۆتێلەکە بەردەوام دەمامکەکە ببەستە. زوو زوو و بە باشی یان  رووپۆشین و دەست شۆردنت:

 دەستەکانت بشۆ یانیش دژە بەکتریا بەکاربێنە. 

  250ساڵ، لە ڕۆژێکدا   18-10کرۆنی نەرویجی دەدەن لە بەرامبەر هەر رۆژێکی مانەوەیان لە هۆتێلی کەرەنتینە. مندااڵنی تەمەن  ٥٠٠گەورەکان  پارەدان:

 ساڵ بێ بەرامبەر دەمێننەوە.  10کرۆنی نەرویجی دەدەن. مندااڵنی خوار 

هۆتێلەکەت دەتوانێت پۆلیس بانگ بکات. لەم دۆخەدا، پۆلیس دەتوانێت بیر لە ئەنجامدانی  ئەگەر یاساکان پێشێڵبکەیت، ئەوا   پێشێڵکردنی یاساکانی کەرەنتینە:

 لێپێچینەوە بکات و/یان کەسانی بیانی دووربخاتەوە. 

 


