QUY LUẬT MỚI DÀNH CHO NHỮNG AI ĐẶT CHÂN TỚI NAUY QUA
MỌI PHƯƠNG TIÊN BẰNG MÁY BAY, ĐƯỜNG BỘ HAY ĐƯỜNG TÀU,
CẦN PHẢI CÓ GIẤY BÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM COVID VIRUS KỂ
TỪ NGÀY 01.04.21
Fra midnatt natt til 1. april må du ha med deg en fersk coronatest i bagasjen ved innreise til Norge,
teste deg ved ankomst og vente «en halvtimes tid» på teststasjonen til prøveresultatet foreligger.
Từ 00:00 ngày 1 tháng 4, bạn phải mang giấy chứng thử corona theo trong người khi nhập cảnh
vào Na Uy, Khi tới sân bay của Nauy rồi thì bạn phải bị kiểm ra lai Coronavirustest và phải chờ
đợi "nửa tiếng" tại trạm kiểm tra cho đến khi nhân viên y tế cho bạn biết kết quả kiểm tra.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cô Monica Mæland (H) cảnh báo trước cho mọi người biết về việc nhân
viên y tế sẽ mở một cuộc săn lùng những đối tượng mang sự lây nhiễm từ nước ngoài về Nauy.
Bây giờ đã có nhiều người đã nghỉ lễ Phục sinh và nhiều người đã rời khỏi đất nước. Song song
thì một nguy cơ mới về một làn sóng lây nhiễm trên toàn diện quốc gia cũng đang tăng lên.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thấy nhiều hoạt động trong làn sóng du lịch đang tăng nhẹ vào
dịp Lễ Phục sinh này.
-Điều này khiến chúng tôi phải thiết lập các quy tắc chặt chẽ hơn. Một số người dân nhất định
không đồng ý và một số khác vẫn đi du lịch, nhưng chính quyền đã phải có một hệ thống để giải
quyết vấn đề này, để đảm bảo rằng Nauy không có tỷ lệ lây nhiễm tăng lên sau Lễ Phục sinh, Bà
bộ trưởng tư pháp Monica Mæland nói với VG.
•
•
•

Theo nguyên tắc chung của chính phủ đưa ra thì bạn nên đi du lịch hạn chết tối đa ra nước ngoài
nếu có thể.
Tất cả các chuyến du lịch giải trí thì đều được coi là không cần thiết trong lúc này, trừ khi có lý do
chính đáng
Vì thế không nên đi du lịch nước ngoài khi không cần thiết trong lúc này. Nếu khi bạn trở lại Na
Uy, thì bạn phải tuân theo một số nguyên tắc cứng rắn mà bạn phải tuân thủ, chẳng hạn như bạn
phải xuất trình giấy khám nghiệm coronavirustest được thực hiện 24 giờ trước khi tới Nauy,bạn
phải lưu lại khách sạn cách ly và bắt buộc kiểm tra lại tại cửa khẩu và chờ kết quả. Bộ trưởng Bộ
Tư pháp Monica Mæland (H) cho biết nếu bạn từ chối chờ đợi tại sân bay để thử nghiệm
coronavirus thì bạn sẽ phải trả một khoản tiền phạt rất to đáng kể.
Bạn phải đợi có kết quả từ thử nghiệm virus trước khi rời sân bay
Điều mới của quy định là bạn phải đợi lâu và mãi cho đến khi có kết quả của bài kiểm thử
nghiệm, mặc dù là công dân Na Uy , thì bạn cũng vẫn phải nộp giấy chứng nhận kiểm traa virus
corona rồi, và thử nghiệm phải được thực hiện trong vòng 24 giờ qua.
Tính cho tới thời điểm này, thì các xét nghiệm virus korona chỉ bắt buộc đối với du khách nước
ngoài đến Na Uy. Bây giờ thì cũng được áp dụng cho công dân Na Uy.
- Công dân nước ngoài không có giấy chứng nhận kiểm tra virus Coronra 24 giờ trước khi đến
Nauy, rất có thể bị trục xuất khỏi nước Nauy. còn những công dân Na Uy hay người sống tại Na
Uy sẽ bị phạt khi thiếu giấy này. Sở y tế Nauy đưa ra các yêu cầu giấy xét nghiệm phải được thực
hiện 24 giờ trước khi đến Nauy, sau đó xét nghiệm ngay tại phi trường và sau bảy ngày sau, thì
tiếp tực xét lại lần nữa trong lúc đang ở trong khu cách ly. Tất cả những điều này đều là những
quy định mà luật bắt buộc vì thế khi phạm luật sẽ có thể bị phạt.
Những điều sau đây được áp dụng từ nửa 0 giờ đêm ngày 1 tháng 4 trở đi :

•

Tất cả khách đến Na Uy từ một quốc gia khác, theo quy tắc chung, phải bị kiểm tra covidtest tại
vùng biên giới, khu cảng hàng không.

•
•

•

Phương pháp thử nghiệm Covida là thử nghiệm nhanh tại tất cả các cửa khẩu biên giới trên toàn
quốc, gồm sân bay, cửa khẩu đường bộ và cảng đường biển
Khách được thử nghiệm bằng loại que thử test nhanh phải đợi ngay tại trạm thử nghiệm cho đến
khi có kết quả xét nghiệm, Nếu như chỗ chời đợi vẫn còn rộng rãi, nếu không khách sẽ được
chuyện tạm tới một nơi vẫn còn nằm trong tâm kiểm soát của nhân viên y tế của cửa khẩu
Những ai cố tình rời khỏi khu vực tránh thử nghiệm tức là vi phạm quy định và dẫn đến có thể bị
phạt tiền.
Cảnh sát sẽ quyết định mức phạt là bao nhiêu tiền, và những trường hợp cố tình hay từ chối tuân
theo hình phạt, thì sẽ có thể bị bỏ tù tới 6 tháng. Và nhiều trường hợp nhiều người đã bị cảnh sát
phạt rất nặng như thế, bà bộ trưởng tư pháp Mæland đã cho biết như thế
Sẽ có nhiều người phải lưu lại khách sạn dành cho người phải cách ly
Bộ trưởng tư pháp cô Monica Mæland thông báo thay đổi lần thứ ba về quy tắc nhập cảnh vào Na
Uy từ ngày 1 tháng Tư.
Những quy định dưới đây sẽ áp dụng cho những người ai tới Nauy mà không muốn cư ngụ tại các
khách sạn cách ly do chính phủ kiểm soát
1- Sở y tế sẽ đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về nơi ở khi cách ly này cho những ai kg muốn ở
chung karantenehotell với hành khách khác . Nếu khách sẽ trú ngụ tại một biệt thự riêng biệt hay
một căn hộ thuê hoặc mượn hoặc ngôi nhà nhỏ vùng miệt vườn thì điều kiện tiên quyết vẫn là
phải có thể giữ một khoảng cách đúng theo yêu cầu của sở y tế, nghĩa là khoảng cách phải từ 2m
trở lên khi tiếp xúc với người khác trong nhà. Những người nằm trong diện kiểm dịch phải có
phòng riêng, phòng tắm riêng và nhà bếp riêng hoặc dịch vụ đặt hàng ăn uống online được mang
tới tận nhà . Nếu yêu cầu đòi hỏi này không thể được, thì khách này phải đến cư ngụ tại khách sạn
cách ly đã định sẵn.
- Sự khác biệt về phương pháp cách ly sau khi đặt chân tới Nauy, giữa cái gọi là " sự đi lại rất cần
thiết" và " không cần thiết" là gì ?
- Nếu bạn phải thực hiên một chuyến bay cần thiết, chẳng hạn như đi thăm con theo định kỳ hoặc
các chuyến đi công tác do công việc bổ nhiệm, thì bạn phải xuất trình giấy khám covidtest đã
được kiểm tra trong 24 giờ trước khi đến Nauy, khi đến sân bay, bạn phải tiếp tục thử nghiệm
covidtest thêm lần nữa, và phải ngồi đợi câu kết quả thử nghiệm, kế đó bạn có thể về nhà riêng
của bạn hoặc một nơi thích hợp khác để tự cách ly trong 7 ngày , Bộ trưởng tư pháp Mæland giải
thích
Mặt khác, nếu chuyến đi xa của bạn là các chuyến đi xa chỉ vì giải khuây tinh thần v.v. đều là
không cần thiết , bạn sẽ được nhân viên đưa thẳng đến một khách sạn cách ly, sau khi thử nghiệm
covid có kết quả
- Bạn phải ở đó tối thiểu 7 ngày, cho đến khi bạn được xét nghiệm mới và cho ra kết quả âm tính.
Giá phí là 500 kroner một đêm.
Tình trạng hiện này thì chỉ cần sau 3 ngày mà bạn thử Covidtest kết quả âm tính, thì bạn có thể rời
khỏi khách sạn, nhưng điều này sẽ chấm dứt và cho dù khi xét nghiệm âm tính tại khách sạn, bạn
vẫn có nghĩa vụ thực hiện cách ly đúng 7 ngày sau khi đặt chân tới Nauy.
Nếu toàn bộ gia đình gồm Vợ / chồng, người đi chung và con cái khi lên máy bay mà cùng một
quốc gia, và cùng tới Nauy một lúc thì có thể chọn ở chung cùng một khách sạn trong thời gian
sống cách ly sau khi nhập cảnh Nauy

