
Surowsze wymogi dotyczące testów 
 

Rząd wprowadza wymóg, zgodnie z którym, osoby z pozytywnym 
wynikiem szybkiego testu na granicy przyjeżdżające z krajów 
poza EOG i Schengen muszą wykonać na granicy również test 
PCR.  Wprowadza się też wymóg, zgodnie z którym, wszystkie 
osoby przebywające w hotelu kwarantannowym w siódmej 
dobie po przybyciu mają wykonać test PCR. Na gminy nakłada 
się obowiązek oferowania takiego testu. 
 
Zmiany wprowadza się w oparciu o zalecenia Helsedirektoratet (Urzędu ds. 

zdrowia) oraz Folkehelseinstituttet (Instytutu zdrowia publicznego). 
 

- Norwegia stosuje jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów w Europie, 

mających na celu zapobieganie importowi zakażeń. Teraz wprowadzamy jeszcze 

surowsze zasady dotyczące przeprowadzania testów.  Robimy to w celu 

powstrzymania transmisji zmutowanych i bardziej zakaźnych wersji 

koronawirusa – powiedział minister ds. zdrowia i opieki Bent Høie. 
 

Osoby, które przebywały na terenie objętym obowiązkiem kwarantanny w 

przeciągu ostatnich 10 dób, mają poddać się testowi na przejściu granicznym w 

Norwegii. Przeprowadzony test ma być szybkim testem antygenowym. Teraz 

wprowadza się jeszcze wymóg, zgodnie z którym osoby, które będą miały 

pozytywny wynik szybkiego testu, a które przebywały poza obszarem EOG i 

Schengen, dodatkowo muszą na granicy poddać się badaniu za pomocą testu 

PCR. Do tej pory test PCR można było wykonać w ciągu 24 godzin po przybyciu.  

Urząd ds. zdrowia oraz Instytut zdrowia publicznego uznają to działanie za 

konieczne w celu ograniczenia importu zakażeń oraz wykrycia nowych mutacji 

wirusa. 
 

Aktualnie obowiązuje obowiązek wykonania testu siódmego dnia, przez 

wszystkie osoby przebywające na kwarantannie wjazdowej, które nie przebywają 



w hotelu kwarantannowym. Zmiana prawa powoduje, że obowiązek dotyczy 

teraz również osób, które przebywają w hotelu kwarantannowym.  Na gminy 

nakłada się obowiązek oferowania takiego testu tym osobom. 
 

Zmiany wchodzą w życie od północy, w nocy na czwartek 29 kwietnia. 

Wprowadza się również nakaz przebywania w hotelu kwarantannowym dla 

wszystkich podróżujących z Bangladeszu, Indii, Iraku, Nepalu oraz Pakistanu, z 

nielicznymi wyjątkami. Oznacza to, że także podróżni, którzy odbyli podróże 

konieczne do wymienionych krajów, muszą przebywać w hotelu 

kwarantannowym. Zaostrzone restrykcje wjazdowe dla podróżujących z tych 

krajów wchodzą w życie w środę 28 kwietnia o godzinie 12:00. Wszyscy, którzy 

przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 10 dób przed przybyciem do 

Norwegii, muszą udać się na kwarantannę do hotelu.  
 

Więcej informacji o systemie hoteli kwarantannowych dla tych podróżnych 

znajduje się tutaj.  
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skjerpede-innreisetiltak-for-reisende-fra-india-irak-nepal-og-pakistan/id2846348/
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