
Test yaptırma zorunluluğu sıkılaştırılıyor  
 
Hükûmet, Avrupa Ekonomik Alanı ve Schengen bölgesi dışındaki 
ülkelerden gelip hızlı tanı testleri pozitif çıkan kişilerin sınırda ayrıca bir 
PCR testi yaptırmaları şartını getirmiştir. Karantina otellerinde kalan tüm 
kişilerin, Norveç’e girişlerinin 7. gününde bir PCR testi ile kendilerini test 
etmeleri zorunluluğu şartı getirilmiştir. Böyle bir test olanağını temin etme 
yükümlüğü belediyelere verilmiştir. 
 
Yapılan değişiklikler, Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyeleri temel 
alınarak yapılmıştır. 
- «İthal» edilen bulaşı engellemek konusunda en sıkı sistemleri olan ülkelerden bir Norveç’tir. 
Şimdi test yaptırma hususunda daha da katı kurallar getiriyoruz. Bunu mutasyona uğramış ve daha 
bulaşıcı virüs varyantlarının yayılmasını engellemek için yapıyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri 
Bakanı Bent Høie. 
 
Son 10 gün içinde zorunlu karantinanın uygulandığı bir bölgede ikamet eden kişiler, Norveç’teki sınır 
geçiş noktasında test yaptırmalıdır. Test, hızlı antijen testi olmalıdır. Şimdi ayrıca, hızlı testleri pozitif 
çıkan, EEA ve Schengen bölgesi dışında bulunmuş olan kişilerin de sınırda PCR testi yaptırmaları 
şartı getirilmiştir. Bundan önce, PCR testlerini Norveç’e vardıktan sonra 24 saat içinde yaptırmak 
mümkündü. Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, bu yeni önlemin «ithal» edilen 
enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve yeni virüs mutasyonlarını tespit etmek için gerekli olduğunu 
düşünmektedir. 
 
Bugüne kadar, ülkeye giriş karantinası uygulamasına tabi olup karantina otelinde kalmayan herkesin 
7. günde test yapma zorunluluğu vardı. Bundan böyle düzenlemeler, karantina otellerinde kalanlar için 
de geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu kategorideki kişilere test yaptırma olanağını temin etme 
yükümlülüğü belediyelere verilmiştir. 
 
Değişiklikler 29 Nisan Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacaktır. 
 
Bangladeş, Hindistan, Irak, Nepal veya Pakistan'da bulunmuş olan tüm yolcular için - çok az sayıda 
istisnai durum dışında - karantina otelinde kalma zorunluluğu uygulamasına başlanacaktır. Bu, 
bahsedilen ülkelere gerekli nedenlerden dolayı gitmiş olan yolcuların da karantina otellerinde 
kalmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Söz konusu ülkelerden gelen yolculara yönelik 
sıkılaştırılmış giriş tedbirleri, 28 Nisan Çarşamba günü saat 12:00'dan itibaren yürürlüğe girecektir. 
Norveç'e gelmeden önceki son 10 gün içinde bu ülkelerde kalmış olan herkesin karantina otellerinde 
kalması zorunludur. 
 
Bu tür yolcular için geçerli olan karantina oteli uygulaması için daha fazla bilgiye buradan 
ulaşabilirsiniz. 
 


