داشت نتیجه ن
ن
منف آزمایش کووید 19-برای
رشط
ی
خارج که به سوئد سفر یم کنند
شهروندان
دولت تصمیم گرفته است که مسافران کشورهای خارج از کشورهای نوردیک به
هنگام سفر به سوئد باید نتیجه آزمایش کووید  19-آنان ی
منف باشد .این مسافران باید
بتوانند در گذرگاه مرزی یک گوایه ارایه کنند که نشان دهد نتیجه آزمایش آنان ی
منف
ر
بیشت از  48ساعت
بوده است .زمان میان انجام آزمایش و عبور از گذرگاه مرزی نباید
باشد .شهروندان سوئد و یا مسافران از کشورهای نروژ ،فنالند ،دانمارک و ایسلند
نیازی به ارایه یک نتیجه ی
منف آزمایش کووید 19-ندارند.
این آزمایش های مربوط به کووید 19-پذیرفته یم شوند :تست ر
آنت ژن ،تست  PCRو تست LAMP
و تست  .TMAتست ر
آنت ژن به صورت تست رسی ع وجود دارد و برای آزمایش عفونت کووید19-
متود و اغلب با نام آزمایش رسی ع شناخته شده است.
که فرد به آن مبتالست بکار ر
معتت محسوب شود:
در گوایه آزمایش کورونا این اطالعات باید موجود باشد تا آن گوایه ر
•
•
•
•
•

نام فرد آزمایش شده
زمان انجام آزمایش
ر
نوع تست انجام شده :تست آنت ژن ،تست  ،PCRتست  LAMPو یا تست TMA
نتیجه آزمایش
نام ،شمارۀ تلفن و آدرس صادر کنندۀ گوایه و یا آزمایشگایه که تست را انجام داده است

ی
روشت به ییک از زبان های سوئدی ،انگلییس ،نروژی ،دانمارک و یا فرانسوی در
این اطالعات باید به
گوایه موجود باشد.
ی
کسان که به سوئد وارد یم شوند و به کشوری
سازمان بهداشت عمویم کشور توصیه یم کند که همه
خارج از کشورهای اتحادیه اروپا یا منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا ،منطقه شنگن ،بریتانیا و ر ی
نت
ی
مستثت شده ،سفر کرده اند رصفنظر از اینکه شهروند کدام کشور باشند به هنگام
دیگر کشورهای
.
ورود شایسته است که خود را آزمایش کنند و تا هفت روز از تماس با دیگران خودداری کنند این
ررسط شامل همه یم شود چه آنان که پیش از ورود به سوئد باید گوایه آزمایش کووید19-با نتیجه
ی
منف ارایه کنند و چه آنهان که نیاز به ر ی
چنی کاری ندارند .مسافر یان که بطور کامل واکسینه شده اند
ی
(در دو نوبت دو دوز واکسن به آنها تزریق شده و دو هفته از زمان زدن واکسن دوم گذشته است) و
دارون اروپا ( EMAنگاه کنید به  )EMAتایید شده و یا واکسن آنان از
واکسن آنان از سوی سازمان
ی
ی
جهان  WHOبطور اضطراری تایید شده است ( نگاه کنید به )WHO:s EUL
سوی سازمان بهداشت
ی
مستثت هستند.
از این توصیه

بیشت بدانید:
پرسش و پاسخ درباره ممنوعیت ورود
اطالعات در مورد کووید  19به زبان های مختلف
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