QUY ĐỊNH KARANTENE CHO DU LỊCH MÙA PHỤC SINH
https://www.regjeringen.no/.../koronasituasjon.../id2838544/
Vài quy định cũ về việc nhập cảnh để ngăn ngừa corona mang từ nước ngoài vào Na Uy
giống như tình trạng sau Giáng Sinh:
•
•

Bộ Ngoại Giao khuyên chúng ta không đi nước ngoài nếu không cần thiết. Hiệu lực reiseråd
này đến ngày 15 tháng 4
Ai đi nước ngoài về thì phải bị 10 ngày karantene (tại địa điểm đặc chân đầu tiên đến Na Uy
nếu đi máy bay) và phải test ngay nơi nhập cảnh. Có thể rút ngắn thời gian karantene xuống 7
ngày nếu lấy test ngày thứ 7 cũng là âm tính (không nhiễm)
.............................
Đối với lễ Phục Sinh 2021 thì chính phủ khuyên chúng ta không đi nước ngoài NẾU
KHÔNG CẦN THIẾT. Nếu đi, thì khi về lại Na Uy, sẽ phải tuân theo các quy định sau:
1. Phải ở karantenehotell ít nhất 3 ngày đầu. Mặc dù có nhà riêng cũng phải ở
karantenehotell
2. Test vào ngày thứ 3 ở Na Uy và phải có kết quả âm tính
3. Sau khi về nhà rồi, phải tiếp tục thêm 4-7 ngày karantene như những người nhập
cảnh
Nếu là những trường hợp CẦN THIẾT đi nước ngoài thì khi về lại Na Uy, được miễng điểm
1 & 2 ở trên, nhưng phải tuân thủ quy định karantene cho người nhập cảnh. Những trường
hơp cần thiết là trượng hợp đi công tác hoặc có tính cách nhân đạo mạnh như: thăm con
nhỏ, thăm người bệnh nặng, đi tang viếng hoặc tương tự.
Các quy định cho påske có hiệu lực từ sáng thứ tư.
Đến sau ngày 7 tháng 4, chính phủ sẽ xem xét lại những quy định nhập cảnh thích hợp với
tình trạng lây lan lúc đó
Vậy đây cũng là một hy vọng nho nhỏ cho người lao động vụ mùa 2021
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