
Viken belediyeleri için bölgesel önlemlerde değişiklikler 
 
Viken ilçesindeki enfeksiyon seviyesi düşüş eğiliminde olmakla birlikte bazı 
belediyelerde bulaş oranı hâlâ yüksektir. Hükûmet, bölgesel önlemlerde değişiklikler 
yapmaya karar vermiştir. İki belediye, B önlem düzeyinde devam ettirilecek, dört 
belediye ise C önlem düzeyine indirilecek, üç belediye ise bölgesel önlemlerin 
kapsamından çıkartılacaktır. Değişiklikler 22 Mayıs Cumartesi, gece yarısı itibariyle 
yürürlüğe girecektir.  
 
- Bölgesel önlemlerin kapsamındaki Viken belediyelerinde salgın durumu olumlu gelişim 
göstermektedir. Bununla birlikte, bazı belediyelerde enfeksiyon seviyesi hâlâ çok yüksek 
olduğu için bu belediyeler B önlem düzeyinde devam edeceklerdir, dört belediye ise C önlem 
düzeyine inebilir. Bölgesel önlemlerin kapsamından çıkartılan üç belediye ise şimdiden C 
önlem düzeyi seviyesinde uygulanacak yerel tedbirleri koordine etmeye başlamıştır, diyor 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.  
 
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Oslo ve Viken Valiliği ve etkilenen belediyeler konu 
hakkında sıkı bir diyalog içinde olmuşlardır.  
 
Hükûmet, 25 Mayıs itibariyle aşağıdaki belediyelerin B önlem düzeyinde (yüksek önlem 
düzeyinde) devam etmesine karar vermiştir:  
 

• Lørenskog 
• Ullensaker 

 
Bağlantı: B Önlem Düzeyi (Yüksek Önlem Düzeyi, Covid-19 Yönetmeliği Fasıl 5B’de 
düzenlenmiştir) 
 
Hükûmet, 25 Mayıs itibariyle aşağıdaki belediyelerin B önlem düzeyinden C önlem düzeyine 
(oldukça yüksek önlem düzeyine) çekilmesine karar vermiştir:  
 

• Lillestrøm  
• Nordre Follo 
• Rælingen  
• Ås 

 
Bağlantı: C Önlem Düzeyi (Oldukça Yüksek Önlem Düzeyi, Yönetmeliği Fasıl 5C’de 
düzenlenmiştir) 
 
Aşağıdaki belediyeler, 22 Mayıs itibariyle artık bölgesel önlemler kapsamında değildir, ancak 
C önlem düzeyine tekabül eden koordineli yerel önlemler uygulayacaklardır: 
 

• Bærum 
• Drammen 
• Lier 

 
Bölgesel önlemler hakkında daha fazla bilgi 

Hükûmet, salgının yayılmasını önlemek için hızlı ve koordineli bir şekilde önlemlerin 
uygulamaya konulmasının elzem olduğu durumlarda, bir belediyede ve çevresindeki 
belediyelerde hangi önlemlerin uygulamaya koyulacağına karar verebilir. 
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Belediyeler için hangi önlem düzeyinin uygulanacağı salgının ciddiyetine bağlıdır. 
Seçilebilecek üç önlem düzeyi vardır. Bunlar A önlem düzeyi (çok yüksek önlem düzeyi), B 
önlem düzeyi (yüksek önlem düzeyi) ve C önlem düzeyidir (oldukça yüksek önlem düzeyi).  
 
  
Hangi önlem düzeyinde hangi tedbirlerin geçerli olduğunu burada bulabilirsiniz. 
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