
Belediyelerdeki korona tedbirleri ve 
ülkeye giriş tedbirleri devam etmektedir 
 
Hükûmet, TISK (test, izolasyon, filyasyon takibi, karantina) 
düzeyini düşürmeye ve mevcut giriş önlemlerini sürdürmeye 
karar vermiştir.  
 
– Önce duruma bakmak istiyoruz, bu nedenle de plana göre şimdi kaldırılması 
değerlendirilmiş olması gereken önlemleri sürdürmek istiyoruz. Birçok ülkede 
enfeksiyon seviyesi ve hastaneye yatırılanların sayısı artıyor. Ayrıca enfeksiyon 
oranlarının yurt içinde bir miktar arttığını görüyoruz ve bu nedenle şimdi daha 
fazla hafifletmeler getirmek istemiyor, ancak durumu sürekli değerlendiriyoruz. 
Hastaneye yatırılanların sayısını ve sağlık ve bakım hizmetlerindeki durumu 
özellikle takip ediyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol. 
 
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, korona hastalığı teşhisi konulan 
kişilerin izolasyonda kalması şartının yıl boyunca devam ettirilmesini tavsiye 
etmektedir. Aynı durum, daha düşük TISK düzeyi için de geçerlidir. 
 
– Hükûmet bu tavsiyelere uymaktadır. Bu, çalışmaları önceden planlamaları için 
belediyelere öngörülebilirlik sağlamaktadır. Ayrıca her birimiz iyi el hijyenine 
dikkat ederek, semptomlarımız olduğunda evde kalıp kendimizi test ederek ve 
Covid-19 teşhisi konulursa izolasyonda kalarak enfeksiyonun yayılmasını 
azaltmaya yardımcı olabiliriz. Henüz aşı yaptırmamış olanların bunu şimdi 
kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyoruz, diye dikkat çekiyor Kjerkol.  

Yerel tedbirler 

Hem Sağlık Müdürlüğü hem de Halk Sağlığı Enstitüsü, hem salgın olduğu görülen 
belediyelerle hem de hastanelerle devamlı diyalog halindedir. 

- Belediyeler, salgın durumunda, gerekli ve orantılı olması suretiyle, yerel 
önlemler almaya devam etmelidir. Şu anda ulusal önlemler söz konusu değildir, 



ancak durumu hem ulusal hem de uluslararası bazda yakından takip ediyoruz. 
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü durumun şu an için ulusal önlemler 
gerektirmediği kanaatindedir, diyor Kjerkol. 

- Belediyelerle yakın iletişim halinde olmaya önem veriyorum. Bu, pandemi ile 
mücadelede başarılı olmak için kesinlikle gerekmektedir. Bu nedenle, değişiklikler 
olduğunda belediyelerin bilgilendirilmesini sağlayacağım. 

Bakanlık, belediye düzeyinde enfeksiyon kontrol tedbirlerine ilişkin genelgeyi 
revize ederek tüm belediyelere göndermiştir. Genelgeyle, başka hususların yanı 
sıra, yerel salgınlar halinde gerekli olabilecek yerel enfeksiyon kontrol 
önlemlerine ilişkin rehberlik sağlanmaktadır. 

Ülkeye giriş önlemleri 

Hükûmet ayrıca mevcut giriş önlemlerinin bir sonraki duyuruya kadar devam 
etmesine karar vermiştir. Mart 2020'den bu yana Norveç, Covid-19 salgını 
nedeniyle yabancıların ülkeye giriş haklarına katı kısıtlamalar getirmiştir. Ana 
kaide olarak yabancıların ülkeye giriş hakları yoktur ve sınırda geri 
çevrilmektedirler, ancak bazı istisnalar mevcuttur.  

Sınır dışı etme düzenlemeleri örneğin AEA vatandaşları, AEA / Schengen'de 
yaşayan üçüncü ülkelerin vatandaşları ve "mor" kodlu ülkelerde (makul bir 
enfeksiyon durumu olan ülkelerde) yaşayanlar için geçerli değildir. Ayrıca 
sığınmacılar, Norveç'te ikamet eden yabancılar ve Norveç'te yaşayan kişilerin aile 
üyeleri için de geçerli değildir.  

– Giriş önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılmasında 2. aşamaya geçmeyeceğiz, 
ancak şu an için uyguladığımız önlemleri şimdilik devam ettireceğiz, diyor Kjerkol.  
 
Şu an için aşağıdaki giriş önlemleri geçerlidir 

• Geçerli, doğrulanabilir bir belgeye sahip tam aşılıların tümü karantina ve 
testten muaftırlar. Bu, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın geçerlidir.  

• Diğer ülkelerden gelip AEA’da ikamet edenler de dahil olmak üzere tüm 
AEA vatandaşları Norveç'e giriş yapabilir. Aynı şey Birleşik Krallık ve 
İsviçre'de yaşayanlar için de geçerlidir. Ayrıca, mor kodlu ülke olarak 



adlandırılan ülkelerde yaşayan tüm yabancıların da Norveç'e girmesi 
serbest olmuştur. Bunlar, Halk Sağlığı Enstitüsü'nün (FHI) daha hafif 
kısıtlamaların uygulanabileceğini düşündüğü AEA / Schengen dışındaki 
ülkelerdir.  

• Tüm sınır kapıları yeniden açılmıştır. Polis, enfeksiyon oranının yüksek 
olduğu bölgelerden gelen yolcuların sınır kontrolüne öncelik vermekte ve 
rastgele kontroller yapmaktadır. 

• Turuncu kodlu bölgelerden gelen yolcular için giriş karantinası 
kaldırılmıştır. Giriş karantinası artık yalnızca kırmızı, koyu kırmızı, mor ve 
gri kodlu (diğer üçüncü ülkeler) ülkelerden gelen yolcular için geçerlidir.  

• Karantinaya tabi ülkelerden ve bölgelerden gelen yetişkin yolcular, ülkeye 
girişten en erken üç gün (daha önce 7 gündü) sonra alınan negatif bir PCR 
testi ile giriş karantinasını sonlandırabilir.  

• 18 yaşın altındaki çocuklar için (çocuğun nereden geldiğine bakılmaksızın) 
giriş karantinası kaldırılmıştır. Karantina zorunluluğu olan bir bölgeden 
gelen çocuklar için sınırda test yapma zorunluluğu devam etmektedir. 
Ayrıca üç gün sonra test yapılması önerilir.  

• Karantina zorunluluğu olan bölgelerden gelen yolcular, ülkeye girişte kayıt 
ve test yaptırmalıdır.  

 
Avrupa'da karantina, giriş kaydı ve girişte test gereksinimlerini gösteren ülkelerin / 
bölgelerin haritası (Halk Sağlığı Enstitüsü) 
 
Giriş karantinası ve Norveç'e giriş kuralları (Halk Sağlığı Enstitüsü)  
 

Acil durum planı 

Hükümet, Covid-19 pandemisiyle başa çıkmak için mevcut strateji ve acil durum 
planının devam ettirilmesine karar vermiştir. Pandemiyle mücadele, halkın 
sağlığını korumalı, toplumdaki rahatsızlıkları azaltmalı ve ekonomiyi korumalıdır. 

- Daha hazırlıklı normal bir günlük yaşamda stratejimiz Covid-19'un hastenelerin 
ve belediyelerin sağlık hizmeti kapasitesi üzerinde önemli bir hastalık yüküne ve 
yoğunluğuna yol açmasını önlemektir. Aynı zamanda insanların mümkün 
mertebe normal bir günlük yaşama sahip olması gerekir, diye vurguluyor Kjerkol. 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/


 
Şu anda ulusal düzeyde geçerli olan tavsiyeler ve kurallar 

• Covid-19’un tespit edilmesi halinde izolasyon şartı (buna uymayanlara para 
cezası verilebilir). 

• Ellerinizi sık sık yıkayın. 

• Öksürürken veya hapşırırken kağıt mendil veya dirseğinizin iç kısmını 
kullanın. Mendili atın ve sonrasında ellerinizi yıkayın.  

• Yeni oluşan solunum yolu semptomları halinde evde kalın ve test yaptırın.  

• Enfekte olan kişinin aşılanmamış hane halkı üyelerinin ve diğer yakın 
temaslıların test edilmesi tavsiye olunur. Ayrıca negatif bir test sonucu 
çıkana kadar sosyalleşmekten kaçınmaları da tavsiye edilir. 

 
Yakın temaslılar ve izolasyonda olanlar için tavsiyeler (Halk Sağlığı Enstitüsü)  
 
Hafifletilmiş TISK düzeyi şudur: 

• Belediyeler daha az filyasyon çalışması yapar. 

• Karantina bulaşa karşı en savunmasız kişiler için önerilmektedir: Aynı 
hanede bulunan veya benzer bir yakınlığa sahip olan ve aynı zamanda 
aşılanmamış / tam aşılı olmayan kişiler. 

• Diğer yakın temaslılar için artık karantina önerilmemektedir. 

• Rutin temaslı takibi, hane halkı üyesi ve benzer yakınlığa sahip olan 
kişilerle sınırlı tutulacaktır.  

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-and-isolation/
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