شرط آزمایش منفی کووید ـ  19برای
اتباع بیگانه که به سویدن سفر می
نمایند
دولت تصمیم گرفته است تا افرادی که از خارج از شمال اروپا (به سویدن) سفر می
نمایند باید دارای نتیجۀ منفی آزمایش کووید ـ  19باشند .مسافر باید بتواند در سرحد
یک تصدیق را ارائه کند که نشان بدهد نتیجۀ آزمایش او (برای کووید ـ  )19منفی
بوده است .در هنگام عبور از سرحد باید حداکثر  48ساعت از زمان نمونه برداری
سپری شده باشد .اتباع سویدن یا افرادی که از کشور های ناروی ،فینلند ،دنمارک و
آیسلند (به سویدن) وارد می شوند ،نیاز ندارند تا منفی بودن آزمایش کووید ـ  19را
نشان بدهند.
انواع ذیل آزمایش ها برای کووید ـ  19مورد تائید است :آزمایش انتی
جین،آزمایش  ،PCRآزمایش  LAMPو آزمایش  .TMAآزمایش انتی جین به شکل
آزمایش های سریع برای عفونت های جاری کووید ـ  19موجود بوده و معموال َ به
نام آزمایش سریع یاد می شود.
برای این که تصدیق اعتبار داشته باشد باید دارای معلومات ذیل باشد:
•
•
•
•
•

اسم شخص که مورد آزمایش قرار گرفته است
زمان نمونه برداری
نوعیت آزمایش که اجرا شده است .این باید یک آزمایش انتی جین ،آزمایش
 ،PCRآزمایش  LAMPیا آزمایش  TMAباشد.
نتیجۀ آزمایش
اسم ،شمارۀ تیلفون و آدرس صادر کنندۀ تصدیق یا هم البراتوار/آزمایشگاۀ که
این آزمایش را اجرا نموده است.
این معلومات باید به سویدنی ،انگلیسی ،ناروژی،دنمارکی یا فرانسوی به طور
روشن بیان شده باشد.
ادارۀ صحت عامه توصیه می نماید تا همه افرادی که به سویدن سفر می کنند،
و به یک کشور در خارج از (اتحادیۀ اروپا/منطقۀ همکاری اروپایی) ،بریتانیا و
همچنان کشور های استثنایی دیگر سفر نموده اند ،بدون در نظرداشت تابعیت
شان باید در هنگام ورود ،خود را آزمایش نموده و برای مدت هفت روز از تماس با
دیگران خودداری نمایند .این موضوع بدون در نظرداشت این نکته که شخص
شامل شرط برای ارائۀ آزمایش منفی کووید ـ  19در هنگام ورود می شود و یا
نه ،اعتبار دارد .مسافران که به شکل کامل واکسین شده اند (هر دو دوز
واکسین را دریافت کرده و از تطبیق دوز دوم واکسین دو هفته گذشته است) و
همچنان واکسین های را دریافت نموده اند که توسط  EMAتایید شده ( EMAرا
ببینید) و یا هم توسط  WHOبه شکل اضطراری تایید شده است (WHO:s EUL
را مشاهده کنید) ،از این توصیه مستثنی می باشند.
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:بیشتر بخوانید
سوال ها و جواب ها در مورد ممنوعیت ورود
 به زبان های مختلف19 معلومات در مورد کووید ـ
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