
4. aşama erteleniyor – yeniden açılma planının 3. Aşamasında bazı 
değişiklikler yapılıyor 
 
Hükûmet, Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nün tavsiyesini dikkate 
alarak yeniden açılma planının 4. aşamasına geçilmesinin ertelenmesine karar 
vermiştir. 4. aşamaya geçiş, en erken Temmuz ayının sonunda veya Ağustos 
ayının başında gerçekleşecektir. 
 
Bunun nedeni, başka hususların yanı sıra, salgın durumunun seyri, Delta varyantı ve 
aşı temini ile ilgili belirsizliktir. Hükûmet yine de yeniden açılma planının mevcut 3. 
aşamasında bir takım gevşemeler uygulamaktadır.  
 
– Yeniden açılma planında ne zaman ilerleyebileceğimizi tarihler değil veriler 
belirlemektedir. Delta varyantının, nüfusun aşılanmamış kısmında, sadece bir doz 
alanlarda veya hassas gruplarda dördüncü bir salgın dalgasına neden olma riski vardır. 
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü şu an için 4. aşamaya geçmememizi 
tavsiye etmektedir. Bunu destekliyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiş, en erken Temmuz 
ayının sonunda veya Ağustos ayının başında gerçekleşebilir. 4. aşamaya ne zaman 
geçebileceğimizi salgın durumundaki gelişme ve hastalık yükü, sağlık kuruluşlarının 
kapasitesi ve ne kadar aşı yapıldığı belirleyecektir, diyor Başbakan Erna Solberg.   
 
Birleşik Krallık ve İsrail, hızlı ve etkili aşılama sayesinde bu dönem başarı öyküsü 
olarak öne çıkan ülkelerden ikisi. Yine de Delta varyantı, Birleşik Krallık'ta yeniden 
açılmanın ertelenmesine yol açarken, İsrail de bu baharın başlarında önlemlerin 
çoğunu kaldırdığı halde şu an yeni önlemler uygulamaktadır.  
 
– Hükûmet, 18 Haziran'dan itibaren 3. aşamayla birlikte tedbirlere büyük gevşemeler 
getirmiştir. Artık daha çok seyahat ediyor ve daha fazla kişiyle görüşüyoruz. Daha 
fazla açılmadan önce bunun sonuçlarını izlemeliyiz. Delta varyantının diğer 
ülkelerdeki yaygınlığı endişe verici, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent 
Høie. 
 
3. aşamada değişiklikler: korona sertifikalı etkinlikler 
8 Temmuz Perşembe gece yarısından itibaren korona sertifikası ve giriş testinin 
kullanıldığı halka açık etkinliklere katılabileceklerin sayısını artırıyoruz.  
 
Açık hava etkinliklerine sertifika ve test ile katılabileceklerin sayısı, herkesin sabit, 
belirlenmiş yerlerde oturması ve gruplara (kohortlara) ayrılması durumunda 5.000'den 
7.000'e çıkmıştır (tüm ayrıntılar için tabloya bakınız).  
 
Alkol servisinin masalara yapılması şartı devam etmektedir, ancak saat 24’ten sonra 
içeri alınma yasağı bu etkinlikler için geçerli değildir.  
 
Korumalı olanların, beraberlerindeki korumasız ve risk grubunda yer alan kişiler hariç, 
beraberlerindeki kişilerle aralarında mesafe bulundurmaları gerekli değildir.  
 



– Korona sertifikası kullandığımızda salgın riski daha düşük olur. Bu değişiklikler, bu 
yaz festivalleri ve etkinlikleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi kolaylaştıracaktır, 
diyor Solberg.  
 
 
 Kapalı alanda Açık alanda 

Sabit tahsis 
edilen yerler 
varsa 

En fazla 3000 kişi (daha önce 
2500 kişiydi). Her kohort için 
en fazla 500 kişi, ve en fazla 
%50 kapasite.  

En fazla 7000 kişi (daha önce 
5000 kişiydi). Her kohort için 
en fazla 500 kişi, ve en fazla 
%50 kapasite. 

Sabit tahsis 
edilen yerler 
yoksa 

En fazla 1500 kişi (daha önce 
1000 kişiydi). Her kohort için 
en fazla 500 kişi, ve en fazla 
%50 kapasite. 

En fazla 3000 kişi (daha önce 
2000 kişiydi). Her kohort için 
en fazla 500 kişi, ve en fazla 
%50 kapasite. 

 
Bulaşın çok fazla olduğu bölgelerdeki anaokulları, SFO’lar ve okullar sarı 
seviyeye hazırlanmalıdır 
Hükûmet daha önce okulların ve anaokullarının sonbaharda yeşil seviyeye 
hazırlanabileceğini belirtmişti. Ancak Delta varyantının giderek yayılması ve daha 
belirsiz bir salgın durumu, anaokullarını, SFO’ları (okul sonrası bakım hizmetleri) ve 
okulları da etkileyebilir.  
 
Yeşil seviyede kohortlara bölünme yoktur. Bu nedenle bulaş görülmesi halinde birçok 
öğrenci ve personel karantinaya alınmak zorunda kalmaktadır. Bundan dolayı sağlık 
yetkilileri, anaokullarında ve okullarda yeşil bir düzeye geçilmesi hususunda TISK 
stratejisini değerlendirmektedirler. Şimdilik, enfeksiyonun yoğun olduğu bölgelerdeki 
anaokulları, okullar ve SFO’lar sarı seviyeye göre hazırlık yapmalıdırlar. Bu, özellikle 
Ağustos ayında okullardan daha erken açılan anaokulları ve SFO’lar için geçerlidir. 
 
Yabancı sporcular için karantina kuralları 
 
Hükûmet, çeşitli uluslararası spor etkinliklerine katılımla bağlantılı olarak, giriş 
karantinası kurallarını yabancı sporcular için uyarlamakta ve yabancı üst düzey 
sporcular ve gerekli destek personeli için Norveç'e giriş kısıtlamalarından muafiyet 
sağlamaktadır.  
 
Geçerli kurallar: 
• Erkekler buz hokeyin olimpiyat elemeleri, 26-29 Ağustos 
• Kadınlar ve erkekler için Ağustos'ta Hentbol Şampiyonlar Ligi ve EHF Kupası  
• Kadınlar ve erkekler için futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa 

Konferans Ligi elemeleri 
• Norveç Viken Kadınlar Bisiklet Turu, Norveç Rogaland Kadınlar Bisiklet Turu ve 

Norveç Troms ve Finnmark Arktik Yarış. Bunlar, hepsi Ağustos ayında 
gerçekleşen, Norveç'teki büyük ve köklü uluslararası etkinliklerdir.  
 



Bu spor etkinlikleri katılımcılarının ülkeye girmelerine izin verilir ve kendileri 
karantina otelinden muaf tutulur. Kendileri için, uluslararası spor müsabakalarıyla 
bağlantılı olarak daha önce uygulanan uyarlanmış karantina kuralları uygulanır.  
 
Giriş karantinası uygun bir yerde gerçekleştirilmelidir. Yakın temastan kaçınmanın 
mümkün olduğu, ayrı odası, ayrı banyosu ve ayrı bir mutfağı veya yemek servisi olan 
bir yer olmalıdır. 
 
Hükûmet, Dünya Güreş Şampiyonası, Dünya Halter Şampiyonası ve Avrupa Curling 
Şampiyonası katılımcıları ve destek personeli için giriş kısıtlamalarından muafiyet 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu etkinliklerde hangi giriş karantina kurallarının 
uygulanması gerektiğine ilişkin iyi çözümler bulmak için spor temsilcileriyle diyaloğa 
geçilecektir. 


