
Daha net test önceliklendirmesi ve daha 
katı karantina kuralları 
 

Hızlı ve evde yapılan testlere yönelik yüksek talep nedeniyle, 
belediyelerin artık kimlerin test edileceğine ilişkin daha net bir 
öncelik belirlemesi gerekmektedir. Hükûmet aynı zamanda, 
Sağlık Müdürlüğü'ne derhal daha fazla test temin etme görevini 
vermiştir. 15 Aralık gece yarısı itibariyle karantina kuralları, virüs 
varyantından bağımsız olarak aynı şekilde uygulanacaktır. 
 
– Önümüzdeki haftalarda Omicron varyantı ile gerçekleşen enfeksiyon sayısında 
önemli bir artış görmemiz çok muhtemel. Test yaptırılması, salgının yayılmasını 
sınırlamak için önemli bir önlemdir ve hızlı testler ile evde yapılan testlere büyük 
bir talep vardır. Kısa süre önce, yeni yıldan önce teslim edilecek olan 10 milyon 
adet hızlı test ve evde yapılan test sipariş ettik. Aynı zamanda vites yükselterek 
Sağlık Müdürlüğü'nden yeni alımlara derhal başlanmasını istedik. Kritik toplumsal 
işlevlerin olumsuz etkilenmemesi önemlidir. Bu nedenle hızlı testler ile evde 
yapılan testlerin kullanımına daha da net bir şekilde öncelik vermemiz gerekiyor, 
diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkolç 
 
Belediyelerde hızlı ve evde yapılan testlerin kullanımına yönelik öncelikler: 

• Omicron salgınlarında kritik toplumsal işlevleri olan kişilerle temaslı olanlar  

• Hastalık belirtileri halinde: 

o Sağlık ve bakım hizmetlerinde belli-belirsiz semptomları olan 
çalışanlara, toplum için kritik göreve sahip diğer kişilere ve çocuklara 
öncelik verilmesi 

• Ev halkından olanların veya benzer yakınların enfeksiyona maruz kaldığı 
bilinmesi halinde: 

o Çocuklara öncelik verilmesi 

o Sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışanlara öncelik verilmesi 



o Omicron salgını durumunda temaslı olanlara öncelik verilmesi 

• Diğer temaslıların enfeksiyona maruz kaldığı bilinmesi halinde: 

o Çocuklara ve sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışanlara, duruma 
göre Omicron varyantı haricindeki salgınlara maruz kalan toplum 
için kritik öneme sahip diğer temaslılara öncelik verilmesi. 

• Özellikle enfeksiyon oranının sürekli yüksek olduğu bölgelerde çocukların 
düzenli olarak test edilmesi. 

• Sağlık Müdürlüğü'nün tavsiyeleri doğrultusunda ve enfeksiyon oranın 
sürekli yüksek olduğu bölgelerde sağlık ve bakım hizmetlerinde düzenli 
olarak kişilerin test edilmesi. 

 
Sağlık Müdürlüğü belediyelere daha fazla bilgi gönderecektir. Hükûmet daha 
sonra test, izolasyon, filyasyon ve karantina (TISK) çalışmaları için yeni, uzun 
vadeli bir strateji geliştirecektir. 
 
– Testler, toplumu açık tutmaya yardımcı olur ve bu nedenle çocukların, eğitim 
sektöründe çalışanların, sağlık hizmetlerindeki sağlık çalışanların, çok fazla 
enfeksiyonun görüldüğü diğer ortamlardaki kişilerin ve duruma göre kültür ve iş 
dünyasındaki kişilerin daha düzenli olarak test edilmesi hedeflenmektedir. 
Hükûmet, belediyelerdeki temaslı takibi çalışmalarını kolaylaştırmak ve karantina 
kullanımını azaltmak için TISK çalışmasında daha başka nasıl düzenlemeler 
yapılabileceğini değerlendirecektir. Yeni yıldan sonra yeni bir uzun vadeli TISK 
stratejisiyle geri döneceğiz, diyor Kjerkol.  

Karantina kuralları 

Omicron varyantı Norveç'te tespit edildiğinde, enfeksiyonun yayılmasını 
yavaşlatmak için doğrulanmış veya şüphelenilen Omicron vakalarındaki yakın 
temaslıların izolasyonu ve karantinası konusunda daha katı kurallar getirilmiştir.  

– Temaslı takibinde paralel kurallara dikkat edilecek olması çok zahmetlidir ve 
giderek daha fazla Omicron varyantı görülmesi ile bu da daha az uygun hale 
gelmiştir. Bu nedenle, uzman yetkililerin tavsiyesini takiben virüs varyantından 
bağımsız olarak aynı izolasyon ve karantina kurallarını uyguluyoruz. Bu örneğin 
ev halkından olanlar ve benzer yakınlar için 7 gün sonra test yaptırarak 



sonlandırabilecekleri bir karantina zorunluluğu getirmektedir. Diğer yakın 
temaslılar 3 gün sonra test yaptırarak karantinadan çıkabilirler, ancak 7 gün 
sonra negatif bir test sonucu elde edinceye kadar hâlâ boş zaman etkinlikleri için 
karantinada kalmalıdırlar.  Toplum için kritik öneme sahip personel için çalışma 
saatlerinde istisnalar getirilmiştir, örneğin iş günü negatif bir test sonucu 
sunmaları gerekmektedir, diyor Kjerkol.  
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