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Karantenehotell :  Tất cả mọi người khi đến nauy sẽ không bắt buộc sống trong khách sạn cách ly, 
nếu họ không muốn hoặc họ kg có chỗ tạm trú. Những ai muốn, thì có thể tự cách ly tại nhà, hoặc 
thuê một nơi vắng vẻ để tự cách ly  
 
Teststasjoner : tất cả các trạm thử nghiệm covid sẽ tháo bỏ, ngoại trừ cửa khẩu biên giới đường bộ 
Svinesund og Storskog . Tại phi trường các chuyến bay từ nước ngoài đến Nauy vẫn phải test covid tại 
sân bal 
 
Åpningen av grenseoverganger : Tất cả khu vực cửa khẩu biên giới giữa Nauy và EU sẽ được tháo bỏ, 
ngay sau khi các quận, tỉnh ráp ranh giới với quốc gia EU đã chuẩn bị hệ thống covidtest trong quận 
và mạng thông tin cho khách nước ngoài biết khi họ vào biên giới Nauy qua kommune của họ thì phải 
bắt buộc test covid tại kommune trước khi họ tiếp tục đi sâu vào biên giới Nauy  
 
Fjerner globalt reiseråd : Chính phủ bãi bỏ luật cấm du lịch ra thế giới ngoài khu vực EU, sau ngày 01-
10-2021 thì người dân Nauy sẽ phải theo dõi thông tin của bộ ngoại giao xem quốc gia nào họ không 
nên đặt chân đến, mọi người được quyền tự do di chuyển và du lịch bằng máy bay, xe hơi, tàu thủy, 
tàu lửa trên toàn thế giới như ngày xưa  
 
Bộ ngoại giao sẽ làm một loại App mới cho những ai muốn reise xa, và bạn có thể chọn quốc gia nào 
bạn sẽ tới, thì mọi thông tin mà bạn cần biết sẽ hiện lên  
 
Những người nước ngoài vào Nauy bắt buộc phải thử Covidtest trong vòng 24 tiếng sau khi tới Nauy, 
những ai bất tuân sẽ bị luật pháp trừng phạt rất nặng. 


