
Hükûmetin Covid-19 salgını için 
stratejisi ve acil durum planı  
 
Hükûmet, Covid-19 salgınıyla başa çıkmak için stratejisini ve acil 
durum planını revize etmiştir. Stratejinin genel amacı, 
pandeminin kontrolünü sürdürmektir. Hem ulusal hem de yerel 
makamlar durumu yakından izlemeli ve ihtiyaç halinde derhal 
gerekli önlemleri almalıdırlar. 
 
25 Eylül'deki toplumun yeniden açılmasıyla Norveç, daha hazırlıklı normal bir 
günlük yaşama geçmişti. Pandemi öngörülemez olduğu göstermiştir ve günlük 
yaşam hâlâ pandemiden etkilenmektedir. Toplum, enfeksiyonun artmakta 
olduğu ve sağlık ve bakım hizmetleri üzerindeki yükün büyük olduğu yeni bir 
durumla karşı karşıyadır.  Mevcut durum biraz sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir, bu yüzden Hükûmet çeşitli ulusal önlemler getirmektedir. 
 
Strateji önceki stratejiye dayanmaktadır, ancak bazı önemli alanlarda 
güncellenmiştir. Stratejinin şu an için genel amacı, sağlık ve bakım hizmetlerinin 
kapasitesi üzerinde çok büyük bir hastalık yüküne ve çok büyük bir baskıya 
sebebiyet vermemesi için pandemiyi kontrol altında tutmaya devam etmektir.  
Aynı zamanda, kamu hizmetlerinin kabul edilebilir bir düzeyde sunulması ve 
ekonominin korunması gerekmektedir.  
 
Pandemi, sağlık ve bakım hizmetlerindeki durumun kırılgan olmasına yol 
açmaktadır. Hastanelerde ve belediyelerin sağlık hizmetlerinde aşırı yük 
oluşmasından kaçınılmalıdır. Bu nedenle Hükûmetin stratejisi, kontrole vurgu 
yaparak yerel ve ulusal sağlık yetkililerinin mevcut duruma dayalı olarak 
önlemleri hızla artırıp azaltabilmeleri gerektiğine dikkat çekmektedir.  
 
Bunu başarmak için belediyeler ve diğer aktörler, tedbirleri hızlı bir şekilde 
uygulayabilmek için belirli bir düzeyde hazırlıklı olmalıdır. Hazırlıklı olma durumu, 
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pandeminin kontrolünü sürdürmek maksadıyla gerektiğinde hızlı tepki 
verebilmek için önemli bir araçtır.  

Yönetim göstergeleri 

Risk ve önlemlerin değerlendirilmesinde temel alınacak yönetim göstergeleri 
stratejide tekrar düzenlenmiş ve netleştirilmiştir. Aşağıdaki altı yönetim 
göstergesi, önlemlerin değerlendirilmesinde temel alınacaktır:  

• Hastaneye yatırılan hasta sayısı ve hastanede aynı anda bulunan yatılı 
hasta sayısı (toplam doluluk)  

• Yoğun bakım birimlerindeki doluluk 

• Yatırılan hastaların yaş dağılımı 

• Hastanelerin tedavi kapasitesi 

• Belediyelerdeki bakım ve sağlık hizmetlerinin kapasiteleri 

• Aşılama durumu 

• Enfeksiyon oranı 
 
Covid-19 pandemisi öngörülemez olduğunu göstermiş olup pandeminin ve 
virüsün bundan sonraki gelişimi hakkında hâlâ çok fazla belirsizlik vardır. Strateji, 
pandemiyle ilgili üç olası gelişmeden bahsetmektedir:  

• Hastaneye yatırılma oranının düşük düzeyde olması ve enfeksiyon 
yayılımının topluma önemli etkilerinin olmaması 

• Hastaneye yatırılma oranının biraz daha yüksek olması ve enfeksiyon 
yayılımının toplumu bir nebze etkilemesi 

• Hastaneye yatırılma oranının yüksek düzeyde olması ve enfeksiyon 
yayılımının toplumu ciddi derecede etkilemesi 

  



 
Bunlar, büyük bir belirsizliğin olduğu pandeminin olası gelişmeleri. Pandeminin 
gelişimini etkileyebilecek özellikle beş faktör vardır. Aşı veya enfeksiyondan sonra 
koruma düzeyi, virüsün kışın yayılması, özellikleri değişen yeni virüs varyantları, 
nüfusun enfeksiyon kontrol tavsiyelerine ne kadar uyduğu ve diğer solunum yolu 
enfeksiyonlarının görülme sıklığı.  

İzleme ve hazırlık 

Kontrolü sürdürmek için yerel ve ulusal yetkililerin durumu yakından izlemesi ve 
gerektiğinde önlem alması önemlidir. Bu nedenle Hükûmet, mevcut hazırlık 
seviyesinin Nisan 2022'ye kadar sürdürülmesine karar vermiştir.  

Pandeminin kontrol altında tutulmasında TİSK (test, izolasyon, filyasyon, 
karantina) çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Belediye ve sağlık kuruluşları, 
her hafta nüfusun yüzde 10'una hızlı test dağıtmaya hazırlıklı olmalıdır. Ayrıca her 
hafta nüfusun yüzde birini test etmeye ve her hafta nüfusun yüzde beşini test 
etmek için kapasitelerini beş gün içinde artırabilmeye hazırlıklı olmalıdırlar.  
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