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 ادامه ژانویه ۴۱ روز تا هلند در سختگیرانه قرنطینه

 داشت خواهد

 دسامبر ۴۱ از را بریتانیایی گردشگران ورود آلمان

 هایشان خانواده و آلمانی اتباع تنها. است کرده ممنوع

 شوند آلمان وارد بریتانیا از توانند می

 کشورهای دیگر مبداء از مسافران همه از اکنون ایتالیا

 آغاز از پیش منفی تست نتیجه اروپا اتحادیه عضو

 کند می درخواست سفر

 همه از گرفتن تست با مرتبط مقررات سوئیس

 .است داده تغییر را مسافران

 ۴۱ باید روند می لهستان به بریتانیا از که مسافرانی

 .کنند قرنطینه را خود روز

 کامل طور به که مسافران از دسته آن به تنها اسپانیا

 .دهد می بریتانیا از ورود اجازه اند شده واکسینه

 پیش. دهند می تغییر سرعت به را مقرراتشان کشورها

 پایگاه به ها محدودیت آخرین از اطالع برای سفر از

 .کنید مراجعه اینترنت در ها دولت رسمی



 فرانسه یا اسپانیا از باید آندورا به ورود برای مسافران

 های محدودیت که شود می توصیه نتیجه در. کنند عبور

 .گیرد قرار مدنظر نیز کشور دو این مسافرتی

 استفاده اما ندارد وجود آندورا به سفر برای محدودیتی

 اجباری کشور این در بسته های محیط در ماسک از

 باید آندورا در نیز اجتماعی گذاری فاصله. است

 .شود رعایت

 آندورا در شب سه از بیش دارند قصد که مسافرانی

 منفی تست نتیجه واکسیناسیون، گواهی باید بمانند باقی

 کووید» از یافتن بهبود بر دال مدرکی یا کرونا به ابتال

 .کنند ارائه« ۴۱

 ۴۴ از باید دولت دستور طبق اتریش در ها رستوران

 .شوند تعطیل شب

 ها نشده واکسینه انتظار در یورویی هزار چند جریمه

 اتریش در

 

 

 



 :بالروس

 خاص شرایط تحت بالروس به هوایی سفر امکان

 ممنوع تفریح برای زمینی سفر اما دارد وجود همچنان

 .است شده

 فهرست در را کشورها بیشتر اکنون هم بالروس

 است داده قرار کرونا شیوع نظر از پرخطر کشورهای

 اند شده  واکسینه کامال که افرادی ورود برای اما

 ندارد وجود محدودیتی

 با بالروس در گردشگری های جاذبه و عمومی اماکن

 هستند باز ها محدودیت برخی رعایت

 کووید» بیماری برابر در کامل طور به که مسافرانی

 تست نتیجه ارائه به نیازی دیگر اند شده واکسینه« ۴۱

 به سال شش مسافران اما. ندارند کرونا به ابتال منفی

 به ابتال منفی تست نتیجه باید اند نشده واکسینه که باال

 کنند ارائه را گذشته ساعت ۲۷ طی کرونا

 عمومی نقل و حمل وسائل در ماسک از استفاده

 .است اجباری بالروس

 



 بلژیک

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از بلژیک

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 ۱۴ باید دارند را بلژیک به سفر قصد که افرادی همه

 .کنند پر را مسافر یابی مکان فرم ورود از قبل ساعت

 وارد اروپا از خارج از که شده واکسینه مسافران

 «آر سی پی» منفی تست نتیجه باید شوند می بلژیک

 از پس منفی تست نتیجه ارائه زمان تا و کنند ارائه

 .کنند قرنطینه را خود ورود

 برای «آر سی پی» منفی تست نتیجه ارائه شرایط

 وارد بریتانیا جمله از پرخطر مناطق از که مسافرانی

 ۴۱ حداقل باید افراد این. است متفاوت شوند می بلژیک

 .کنند قرنطینه را خود روز

 اما نیست اجباری باز های محیط در ماسک از استفاده

 وسائل و ها فروشگاه جمله از بسته های محیط در افراد



 ماسک از استفاده به موظف عمومی نقل و حمل

 .هستند

 و کافه رستوران، بار، به ورود برای گردشگران

 .کنند ارائه سالمت گواهی باید عمومی اماکن دیگر

 

 بلغارستان 

 تست نتیجه باید بلغارستان به ورود برای مسافران

 قبل ساعت ۲۷ طی که را کرونا ویروس به ابتال منفی

 .باشند داشته همراه به است شده انجام سفر از

 داخل در مختلف شهرهای بین سفر برای محدودیتی

 با مرتبط های بخش. ندارد وجود بلغارستان خاک

 ظرفیت با یا و اند شده تعطیل یا گردشگری صنعت

 .هستند فعالیت حال در محدود

 کرواسی

 برنامه از که است کشورهایی جمله از کرواسی

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این



 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 میان در که کشورهایی از مسافران همه ورود

 حال این با. است آزاد اند شده بندی طبقه سبز کشورهای

 ۱۴ طی «آر سی پی» منفی تست نتیجه باید مسافرها

 داشته همراه به واکسیناسیون گواهی یا گذشته ساعت

 .باشند

 گواهی یا «آر سی پی» منفی تست نتیجه که مسافرانی

 به ورود از پس باید باشند نداشته واکسیناسیون

 مدت. کنند قرنطینه را خود روز ۴۱ مدت به کرواسی

 سی پی» یا سریع  تست انجام با تواند می قرنطینه این

 .کند پیدا کاهش «آر

 دنبال به که است خواسته شهروندان از کرواسی دولت

 رعایت را احتیاطی تدابیر کرونا ویروس دوباره شیوع

 .کنند

 

 

 



 قبرس

 تشدید را بریتانیا از مسافران غربالگری روند قبرس

 ورود از پس باید مسافران از دسته این. است کرده

 آن نتیجه شدن مشخص زمان تا و بدهند کرونا تست

 .شوند قرنطینه

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از قبرس

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 برای مختلف های رنگ با کشورها بندی طبقه از قبرس

 .کند می استفاده مسافرتی های محدودیت اجرای

 گواهی ارائه با قبرس در عمومی اماکن به دسترسی

 اماکن در ماسک از استفاده. بود خواهد ممکن سالمت

 .است اجباری عمومی

 ورود فرم باید قبرس به ورود برای مسافران همه

 از که مسافرانی. باشند کرده پر را کشور این به هوایی



 باید شوند می قبرس وارد نارنجی یا قرمز کشورهای

 .باشند داشته همراه به کرونا منفی تست نتیجه

 

 

 چک جمهوری

 برنامه از که است کشورهایی جمله از چک جمهوری

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 فرم باید چک جمهوری به ورود هنگام مسافران

 .کنند ارائه را آن و باشند کرده پر را یابی مکان

 کرونا شیوع میزان نظر از را کشورها چک جمهوری

 هر از مسافران ورود و کند می بندی طبقه دسته پنج در

 ممکن متفاوتی شرایط تحت کشورها این از دسته

 .است



 ساعت ۴۷ از بیش که را افرادی ورود چک جمهوری

 ممنوع اند برده سر به آفریقایی شماری از تعدادی در

 .است کرده

 

 

 دانمارک

 نیستند دانمارک ساکن که افرادی و خارجی اتباع همه

 به ابتال منفی تست نتیجه باید کشور این به ورود برای

 .باشند شده واکسینه اگر حتی کنند ارائه کرونا

 برنامه از که است کشورهایی جمله از دانمارک

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 کنسرت، تئاتر، سینما، های سالن همه دانمارک دولت

 با همزمان را ها گالری و موزه تفریحی، های پارک

 کرده تعطیل کرونا ویروس از اومیکرون سویه شیوع

 .است



 را افراد از محدودی تعداد ها رستوران و ها فروشگاه

 ساعت از پس همچنین ها رستوران. بپذیرند توانند می

 .ندارند فعالیت اجازه شب ۴۴

 سوئد، در جوان سنی های گروه به مدرنا واکسن تزریق

 شد متوقف فنالند و دانمارک

 

 

 استونی

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از استونی

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 نرخ با اروپایی کشورهای از یکی از که مسافرانی

 طی نفر هزار ۴۱۱ هر ازای به مبتال ۴۵۱ از بیشتر

 مدت به باید شوند می استونی وارد گذشته، روز ۴۱

 .کنند قرنطینه را خود روز ۴۱



 استونی به ورود هنگام مسافران بهداشتی مدارک

 نظر از همچنین مسافرها. گیرد می قرار کنترل مورد

 .شد خواهند کنترل« ۴۱ کووید» به ابتال عالئم

 

 

 فنالند

 ۷۴ روز از را اروپایی مسافران مرزی کنترل فنالند

 .است گرفته سر از دسامبر

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از فنالند

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 

 

 فرانسه



 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از فرانسه

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 گواهی ارائه با فرانسه در عمومی اماکن به دسترسی

 تغییر واکسیناسیون گواهی به زودی به که سالمت

 .است ممکن یافت خواهد

 به دسامبر ۴۴ روز از بریتانیا از مسافران ورود

 اتباع به تنها فرانسه مقامات. است شده ممنوع فرانسه

 اقامت کارت دارای افراد هایشان، خانواده کشور، این

 کنند می سفر ضروری دلیل به که افرادی و فرانسه

 .دهند می بریتانیا از ورود اجازه

 

 فرانسه به ورود برای نشده واکسینه اروپایی مسافران

 ساعت ۷۱ طی که کرونا به ابتال منفی تست نتیجه باید

 .کنند ارائه است شده انجام گذشته



 شیوع دلیل به آفریقا جنوب منطقه از مسافران ورود

 .است شده ممنوع اومیکرون سویه

. است اجباری بسته های محیط در ماسک از استفاده

 از استفاده به ملزم نیز شهرها برخی در شهروندان

 ..اند شده ماسک

 کرد ممنوع سینماها در را آشامیدن و خوردن فرانسه

 مسافران برای سفر کرونایی   های محدودیت فرانسه

 کرد تسهیل را بریتانیایی

 

 

 آلمان

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از آلمان

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی ستت نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 گواهی ارائه با آلمان در عمومی اماکن به دسترسی

 .است ممکن سالمت



 مسافرتی فرم باید آلمان به ورود برای مسافران

 آنها. باشند کرده پر را کشور این به سفر برای دیجیتال

 منفی تست نتیجه یا واکسیناسیون گواهی باید همچنین

 .باشند داشته همراه به کرونا به ابتال

 را بریتانیا از مسافران ورود دسامبر ۴۱ روز از آلمان

 اتباع آلمان، در اقامت کارت دارای افراد استثنای به

. است کرده ممنوع هایشان خانواده و کشور این

 برای کشور این اتباع و آلمان اقامت کارت دارندگان

 ۱۴ که «آر سی پی» تست منفی نتیجه باید ورود

 آنها. دهند نشان است شده انجام سفر از پیش ساعت

 را خود هفته دو مدت به باید ورود از پس همچنین

 .کنند قرنطینه

 مقررات توانند می آلمان مختلف های ایالت

 .بگیرند نظر در مسافران برای تری گیرانه سخت

 یک اعضای کرونا واکسن جعلی گواهینامه رفتن لو

 داد کشتن به را آلمانی خانواده

 زاکسن ایالت وزیر نخست ترور دنبال به ها واکسن ضد

 آلمان



 یونان

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از یونان

 .کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 دوم روز در باید یونان به ورود از پس مسافران همه

 کرونا تست سفرشان از پس چهارم روز سپس و

 .بدهند

 به موظف گردشگران اما نیست تعطیل یونان سواحل

 سوی از. هستند سواحل در اجتماعی فاصله رعایت

 بسته های محیط تمام در ماسک از استفاده دیگر

 .است اجباری

 جزایر از برخی در شبانه آمد و رفت منع مقررات

 .است شده وضع یونان

 باید یونان خاک به ورود هنگام مسافران همه تقریبا

 واکسیناسیون گواهی ،«آر سی پی» منفی تست نتیجه

 .باشند داشته همراه به اروپایی دیجیتال گواهی یا و

 یابی مکان فرم باید یونان به ورود برای مسافران همه

 .کنند پر را مسافران



 منطقه کشورهای برخی از مسافران ورود یونان

 کرده ممنوع ضروری موارد در جز را آفریقا جنوب

 .است

 جریمه نزنند کرونا واکسن که یونانی سالمندان

 شوند می

 

 

 مجارستان

 برنامه از که است کشورهایی جمله از مجارستان

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 در دیگر اجتماعی گذاری فاصله مقررات رعایت

 و ها بیمارستان در افراد اما نیست اجباری مجارستان

. هستند ماسک از استفاده به موظف اجتماعی نهادهای

 نیز عمومی نقل و حمل وسائل در ماسک از استفاده

 .است شده اجباری



 شده لغو مجارستان در شبانه آمد و رفت منع مقررات

 سر از را خود عادی فعالیت کارها و کسب و است

 .اند گرفته

 

 

 ایسلند

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از ایسلند

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 کووید» بیماری برابر در باید یا خارجی مسافران

 بهبود بیماری این از یا و باشند شده واکسینه« ۴۱

 تست نتیجه ورود هنگام باید همچنین آنها. باشند یافته

 ساعت ۲۷ طی که سریع تست یا «آر سی پی» منفی

 .باشند داشته همراه به است شده انجام گذشته

 

 



 ایرلند

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از ایرلند

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 تست ارائه با توانند می تنها اند  نشده واکسینه که افرادی

 باید آزمایش این. شوند ایرلند وارد «آر سی پی» منفی

 .باشد شده انجام ورود از قبل ساعت ۲۷ حداکثر

 یابی مکان فرم باید سفر آغاز از پیش مسافران

 .باشند کرده پر را مسافران

 نیستند مجبور دیگر بعد به اکتبر ۱۴ روز از مسافران

 .کنند قرنطینه ورود از پس را خود

 ایرلند وارد کرونا منفی تست مدرک بدون که کسانی

 .شوند می محسوب مجرم شوند می

 

 

 



  ایتالیا

 دیجیتال گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از

 به برنامه این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید

 گواهی ارائه از پس که دهد می امکان مسافران

 آزادانه کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در

 کشورهای از دسامبر ۴۱ روز از که مسافرانی

 تست منفی نتیجه باید شوند می ایتالیا وارد اروپایی

. باشند داشته همراه به «آر سی پی» تست یا سریع

 و ورود از قبل ساعت ۷۱ حداکثر باید ژنیک آنتی تست

 از قبل ساعت ۱۴ حداکثر باید «آر سی پی» تست

 .باشد شده انجام ورود

 روی کووید واکسن دریافت برای ایتالیایی مرد تالش

 رفت لو مصنوعی بازوی

 

 

 کوزوو



 جز به که اند خواسته شهروندان از کوزوو مقامات

 کشور این مقامات. نکنند مسافرت اضطراری موارد

 شیوع از جلوگیری برای را ای سختگیرانه مقررات

 .اند  گذاشته اجرا به کرونا ویروس

 

 

 اشتاین لیختن

 برنامه از که است کشورهایی جمله از لیختنشتاین

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 لیختنشتاین وارد پرخطر مناطق از که مسافرانی همه

 .کنند قرنطینه را خود روز ۴۱ مدت به باید شوند می

 اماکن در اجتماعی گذاری فاصله و ماسک از استفاده

 .دارد ادامه لیختنشتاین عمومی

 

 



 لوکزامبورگ

 برنامه از که است کشورهایی جمله از لوکزامبورگ

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 گواهی ارائه با لوکزامبورگ عمومی اماکن در حضور

 .است امکانپذیر سالمت

 به مجبور لوکزامبورگ به ورود از پس مسافران

 نتیجه که مسافرانی حال این با. نیست شدن قرنطینه

 در و ندارند همراه به «آر سی پی» منفی تست

 ۴۱ باید دهند نمی انجام ژنیک آنتی تست هم فرودگاه

 .بروند قرنطینه به روز

 

 مالت

 مالت به ورود از پس مسافران برای ها محدودیت

 .شد خواهد وضع کشور این گانه سه بندی طبقه براساس



 بندی طبقه سبز را کشوری هیچ اکنون هم مالت دولت

 به. اند شده گرفته نظر در قرمز کشورها همه و کند نمی

 گواهی باید مالت به ورود هنگام مسافران ترتیب این

 .باشند داشته همراه به واکسیناسیون

 دارند همراه به واکسیناسیون گواهی که مسافرانی تنها

 .شد خواهند معاف قرنطینه از

 

 مولداوی 

 و هستند تعطیل همچنان مولداوی در شبانه های کلوب

 تولد جشن و ازدواج جشن مانند رویدادهایی برگزاری

 .است ممنوع

 براساس مسافرتی های محدودیت مولداوی مرزی پلیس

 به خود اینترنتی پایگاه در مسافران مبداء کشور

 .کند می روزرسانی

 

 

 



 موناکو

 از موناکو. نیست ممنوع موناکو به گردشگران ورود

 های محدودیت تعیین برای اروپا اتحادیه مقررات

 .کند می پیروی مسافرتی

 باشند نداشته را باال مدارک از کدام هیچ که مسافرانی

 را خود روز ۴۱ مدت به تا شد خواهند مجبور

 .کنند قرنطینه

 

 هلند

 ادامه ژانویه ۴۱ روز تا هلند در سختگیرانه قرنطینه

 جمله از غیرضروری کارها و کسب. داشت خواهد

 مدت این در عمومی اماکن دیگر و بارها ها، رستوران

 دو از پذیرایی اجازه تنها شهروندان. هستند تعطیل

 .دارند خود منازل در را مهمان

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از هلند

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه



 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 جنوب منطقه کشورهای برخی از مستقیم پروازهای

 .است شده ممنوع هلند به آفریقا

 اما کردند فرار هلند در کووید قرنطینه هتل از زوجی

 شدند بازداشت نهایت در

 

 نروژ

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از نروژ

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 وضعیت از فارغ نروژ به ورود هنگام مسافران

 به را کرونا منفی تست نتیجه باید خود واکسیناسیون

 در تست انجام امکان حال این با. باشند داشته همراه

 .دارد وجود ها فرودگاه و زمینی مرز های گذرگاه



 یا ساله ۴۷ افراد برای نروژ در ماسک از استفاده

 .است اجباری بیشتر

 

 

 پرتغال

 از پس پرتغال در کرونا به ابتال موارد افزایش

 به دسترسی تا شد باعث میالدی سال پایان های جشن

 نتیجه ارائه با تنها کشور این در عمومی اماکن برخی

 .باشد امکانپذیر کرونا به ابتال منفی تست

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از پرتغال

 .کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

« ۴۱ کووید» بیماری برابر در کامال که مسافرانی

 تست نتیجه باید پرتغال به ورود هنگام اند شده واکسینه

 .کنند ارائه کرونا منفی

 جمله از عمومی اماکن به دسترسی برای گردشگران

 .کنند ارائه نواکسیناسیو گواهی باید ها رستوران

 گذاری فاصله رعایت و باز محیط در ماسک از استفاده

 .است اجباری اجتماعی



 رومانی

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از رومانی

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 اما هستند باز رومانی در ها خانه مهمان و ها هتل

 .است روبرو هایی محدودیت با آنها فعالیت

 تست نتیجه باید روسیه به ورود هنگام مسافران همه

 نیز مسافران بدن دمای. کنند ارائه «آر سی پی» منفی

 .شود می کنترل

 باز روسیه گردشگری های جاذبه و ها رستوران بارها،

 .هستند

 

 مارینو سان

 برنامه از که است کشورهایی جمله از مارینو سان

. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال گواهی

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه این



 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 منفی تست نتیجه یا واکسیناسیون گواهی که مسافرانی

 ۴۱ احتماال ورود از پس باشند نداشته «آر سی پی»

 .شد خواهند قرنطینه روز

 

 صربستان 

 پذیرش اجازه صربستان در بارها و ها رستوران

 مشتریان پذیرش برای حال این با. دارند را ها مشتری

 .دارد وجود محدودیت تعداد نظر از بسته محیط در

 

 

 اسلوواکی

 سراسری قرنطینه مقررات اکنون هم اسلوواکی در

 .شود می اجرا

 

 



 اسپانیا

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از اسپانیا

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه

 برای نیز را ژنیک آنتی های تست نتیجه اکنون اسپانیا

 قبول قابل پرخطر کشورهای مبداء از مسافران

 فهرست در که کشورهایی از مسافران. داند می

 قرار کرونا ویروس شیوع نظر از پرخطر کشورهای

 .شوند اسپانیا وارد تست بدون توانند می ندارند

 جنوب منطقه کشورهای از شماری از پروازها اسپانیا

 منطقه این در اومیکرون سویه شیوع از پس را آفریقا

 .کرد متوقف

 از خارج و غیراروپایی کشورهای از مسافران ورود

 مسافران حال این با. نیست ممنوع دیگر شنگن منطقه

 یافتن بهبود بر دال مدرکی واکسیناسیون، گواهی باید

 سی پی» تست منفی نتیجه و« ۴۱ کووید» بیماری از



 ساعت ۱۴ حداکثر باید آزمایش این. کنند ارائه «آر

 .باشد شده انجام ورود از پیش

 

 سوئد

 گذاری فاصله رعایت با سوئد در کارها و کسب فعالیت

 بهداشتی موازین رعایت و ماسک از استفاده اجتماعی،

 .دارد ادامه

 وارد ترانزیت برای تنها که مسافرانی برای مقررات

 است متفاوت شوند می سوئیس

 

 سوئیس

 گواهی برنامه از که است کشورهایی جمله از سوئیس

 این. کند می استفاده اروپا اتحادیه در کووید دیجیتال

 ارائه از پس که دهد می امکان مسافران به برنامه

 کرونا به ابتال منفی تست نتیجه و واکسیناسیون گواهی

 .کنند تردد اتحادیه این سطح در آزادانه



 به اروپا اتحادیه با مقایسه در مجموع در سوئیس

 ورود اجازه کشورها از بیشتری شمار از مسافران

 .دهد می

 

 

 اوکراین 

 بیمه گواهی باید اوکراین به ورود هنگام مسافران همه

« ۴۱ کووید» به مبتال بیماران به خدمات که درمانی

 .باشند داشته همراه به دهد می پوشش را

 مبداء به اوکراین به ورود برای مسافرتی محدودیت

 یا قرمز یف کی نظر از مبداء کشور اینکه و مسافر

 .دارد بستگی شود می محسوب سبز

 اوکراین مختلف مناطق در کرونا ویروس شیوع میزان

. شود می مشخص دولت سوی از متفاوت بندی رنگ با

 در ماسک از استفاده و اجتماعی فاصله حفظ

 .است اجباری بسته های محیط



 اجباری بریتانیا عمومی اماکن در ماسک از استفاده

 ارائه با بزرگ های گردهمایی به دسترسی. است

 .است امکانپذیر سالمت گواهی

 

 

 واتیکان

 دنبال به گردشگران برای واتیکان از بازدید امکان

 .دارد وجود ایتالیا در شده وضع های محدودیت کاهش

 


