در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻔﺮ دارﯾﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺳﻔﺮی را در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﮑﺎر
ﮔﯿﺮی آﻧﮭﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻔﺮھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺣﻀﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎ در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﯾﮕﺮان را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ از وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و درﺑﺎره ﺷﺮاﺋﻂ و ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده و از آﻧﮭﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .
ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮوﯾﺪ  19در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮭﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در آﻧﺠﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺎﻧﺪن طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﺮ از
زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ﭼﮫ
اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﺪ داد.
ھﻤﻮاره ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ را در طﻮل ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ و آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎ ﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻣﺤﻞ و از طﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺳﻔﺮ اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ھﺘﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در آن اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﺪ.

در ﺳﻔﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻮﺋﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  Sweden Abroadاطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ  RESKLARﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ  ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ھﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،WHO ،و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری در اروﭘﺎ ،ECDC ،آﻣﺎرھﺎﯾﯽ
از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮭﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
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در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ از راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﮫ
ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺮوی و آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری دارد ﮐﮫ از آن دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﻮوﯾﺪ  19در
ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ او ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
در ﺳﻮﺋﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و
ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺎ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ای ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺳﻔﺮھﺎی ھﻮاﯾﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ھﻮاﯾﯽ ) (IATAاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را در ﺳﻔﺮھﺎی ھﻮاﯾﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارﯾﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺎﺳﮏ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺠﻮز ﺳﻔﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﻔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
وارد آن ﮐﺸﻮر ﺷﻮﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎ از اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﮔﻮاھﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮭﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﮐﺰی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ و ﮔﻮاھﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ آزﻣﺎﯾﺶ  PCRﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻮﺋﺪی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دھﯿﺪ در اﺛﺮ دﯾﺪار ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ھﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﺮط آزﻣﺎﯾﺶ
دادن و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ھﻢ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮط ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻮاره
در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در آن ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺳﻔﺮی در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺳﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ درﺻﻮرت ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﭼﮫ
ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
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ﺻﻔﺤﮫ
(3) 3

ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﮐﻞ آن وﺳﯿﻠﮫ در ﻣﺮزھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺸﻮد .اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از آن را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ
داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
ﺻﻔﺤﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ
ﺳﻮﺋﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر – اطﻼﻋﺎت ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻮﺋﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ) Resklarآﻣﺎدۀ ﺳﻔﺮ( :اطﻼﻋﺎت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ را ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
دﯾﺪار از ﺳﻮﺋﺪ – اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) ( IATA
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