
Svalbard'daki seyahat aktiviteleri ve kıyı 
gezilerinde geçerli olan enfeksiyon 
kontrol önlemlerinde değişiklikler 
 

- Hükûmet, Svalbard'da turizm faaliyetleri ve kıyı gezileri için geçerli olan 
birçok enfeksiyon kontrol önleminde hafifletmeler uygulamaya karar 
vermiştir. Örneğin korunduklarını belgeleyebilen ve bir korona sertifikası 
ibraz edebilen kişiler için, bundan böyle Svalbard'a gitmeden negatif bir 
SARS-CoV-2 testi sonucu sunma zorunluluğu olmayacaktır, diyor Sağlık 
ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Norveç kıyılarında ve Svalbard'da belirli koşullar altında kıyı yolculuklarına izin verilecektir 
ve ana karadan gelen charter uçuşlarının Svalbard'a inmesi yine mümkün olacaktır. Tüm 
değişiklikler 20 Haziran Pazar günü saat 12.00 itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
- Şimdi toplum genelinde uyguladığımız açılmaya Svalbard'ın da dahil olabilmesi önemlidir. 
Pandemi boyunca, kırılgan sağlık altyapısı ve başka hususlar nedeniyle Svalbard’ın özellikle 
korunması gerekli olmuştur. Şu anda iyi bir gelişme içerisindeyiz ve şimdi daha da fazla 
hafifletmeler sağlayabildiğimiz için mutluyum, diyor Adalet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı 
Monica Mæland (H). 
 
Ziyaretçi sayısında bir artış, yerel sağlık altyapısını ve valiliğin kurtarma kapasitesini 
zorlayabilecek bir enfeksiyon salgını riskini beraberinde getirebilir. Svalbard'ın coğrafi 
konumu nedeniyle yoğun sağlık bakımına ihtiyaç olduğunda, uzun bir nakliye süresi de söz 
konusudur. Bu, Svalbard'da olası bir enfeksiyon salgınının, hastaların ana karaya tahliye 
edilmesi ihtiyacına yol açarak önemli sonuçlar doğurabileceği anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle, enfeksiyon riskini mümkün olduğunca azaltmak amacıyla Svalbard'a seyahat edenler 
için bazı enfeksiyon kontrol önlemlerini devam ettirmeliyiz. Bu, Svalbard'da yeniden 
açılmanın ana karaya göre daha kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği 
anlamına geliyor. 
 
Svalbard'da turizm 



Svalbard karasındaki turizm için ayrı bir rehber uygulaması kaldırılmıştır ve turizm 
faaliyetleri sunan tüm şirketlerin enfeksiyon kontrolü önlemlerini savunulur, ulusal rehberlere 
uygun ve ana karadaki gibi yerleşik branş standartlarına uygun bir şekilde yürütme 
yükümlülüğü ile değiştirilmiştir. 
 
Svalbard’daki konaklama tesisleri, kapasitelerinin yüzde 90’ını kullanabilecekler ve şimdi 
yürürlükte olan, karadaki turizm endüstrisinin valiliğe vb. makamlara sunulması gereken ayrı 
bir plan hazırlaması şartı kaldırılmıştır. Kapasitenin geri kalan yüzde 10'u, karantina veya 
izolasyonda bulunma zorunluluğu olan muhtemel otel misafirleri için ayrılacaktır. Otellerde 
ve konaklama işletmelerinde, karantinaya ve izolasyona tabi misafirlerin ağırlanması için özel 
planlar mevcut olmalıdır. 
 
Hükûmet artık gereksiz yurt içi seyahatlerinden kaçınılmasını tavsiye etmemektedir  
ve bu nedenle ana karadan gelen charter trafiğinin önünü açmaktadır. Ancak yasak, 
uluslararası charter trafiği için hâlâ geçerlidir. 
 
Norveç kıyılarında ve Svalbard'da kıyı gezileri 
Daha önce açıklandığı gibi, korona sertifikası, hükûmetin yeniden açılma planının 3. 
kademesiyle bağlantılı olarak kıyı gezilerinde kullanılabilecek. Çok sayıda misafirleri olan 
gemilere korumasız kişilerin gelmesi durumunda, salgın riski artacaktır. Geçen yaz 
edindiğimiz deneyimler dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor, çünkü gemilerdeki 
salgınlarla baş etmek zor olabiliyor. Bu nedenle, gemidekilerin korona sertifikası ile korumalı 
olduklarını belgelemeleri durumunda, kıyı gezilerindeki kişi sayısı sınırı daha yüksek 
olabilecektir. 
 
Gezi başlamadan yönetmeliklerde istenen şartların karşılandığını belirten bir beyan, valiliğe 
sunulmalıdır. Norveç kıyılarındaki ve Svalbard'daki kıyı gezilerinde, yolcuların ve 
mürettebatın korumalı statüsü olmaması durumunda, kişi sayısı en fazla 200 olmalıdır ve 
yolcuların kalkıştan önce test yaptırmaları istenecektir. 
 
En fazla 200 korumasız yolcunun bulunduğu kıyı gezileri, Svalbard’da başlayıp orada sona 
ermelidir. Yolcuların ve mürettebatın korumalı statüsü olması durumunda, en fazla 2000 
kişinin katılmasına izin verilecektir. Kapasitenin en fazla yüzde 90'ı kullanılmalıdır. Ayrıca, 
Svalbard'daki kıyı yolculuklarındaki gemilerde pozitif SARS-CoV-2 vakaları veya şüphesi 
olması durumunda, ana karaya veya ana limana dönülmesi, aranan şartlar arasındadır. 



 
 
Karaya çıkma yasağı, yalnızca karantina zorunluluğu olan ülkelerden kalkan kruvaziyerlerde, 
veya yolculuk esnasında karantina yükümlülüğü olan ülkelerden yolcuların katılması 
durumunda, veya yolcular veya mürettebat yolculuk esnasında karantina yükümlülüğü olan 
ülkelerde karaya çıkmışsa geçerlidir.  
 
Bir kıyı gezisi sona erdiğinde enfeksiyon şüphesi varsa, yerel sağlık makamları duruma nasıl 
müdahale edilmesi gerektiği konusunda karar alana kadar bütün yolcular gemide kalmalıdır. 
 
 


