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Aşı yaptıranlar için tedbirlerde rahatlatmalar uygulanacak 
 
İlk doz ile aşılanmış kişiler, ilk dozdan sonraki üçüncü haftadan itibaren, on beş hafta 
sonrasına kadar korunmuş olur. Bu kategorideki kişiler, bugünden itibaren tam 
aşılanmış kişiler için geçerli olan tavsiyelere uymaya başlayabilirler. Son altı ay 
içerisinde Covid-19 hastalığı geçirmiş kişiler için de tedbirlerde aynı rahatlatmalar 
uygulanacaktır. 
 
- Şu an biraz daha özgür bir günlük hayata doğru ilerlemekteyiz. Bugün, en az bir aşı dozu 
almış olan 1,4 milyon kişi için aynı rahatlatmaların uygulanmasını sağlıyoruz. Bu, son altı ay 
içerisinde Covid-19 geçirmiş olanlar için de geçerli olacaktır, diyor Başbakan Erna Solberg. 
Aşağıdaki gruplar bundan böyle "korumalı" olarak tanımlanacaktır ve onlar için özel çapta bir 
takım rahatlatmalar söz konusu olacaktır: 
• Tam aşılanmış kişiler. 
• Tek doz almış ve bu dozu aldıktan sonra 3 ila 15 hafta geçmiş kişiler. Son on gün 
boyunca Norveç’te bulunmuş olmalıdırlar.  
• Son altı ay içerisinde Covid-19 hastalığına yakalanmış kişiler. 
 
- Kaç kişiyi ziyaret edebileceğiniz ile ilgili tavsiyeyi şimdi değiştiriyoruz. Bundan böyle 
«korumalı» sayılan kişileri hesaba katmaya gerek olmayacak, çünkü onlar artık hanenin bir 
parçası sayılacaklar. Bugün en fazla beş ziyaretçi kabul edilmesi tavsiye ediliyor. Ancak 
yapılan bu değişikliklerle, örneğin aşı olmamış beş misafire ek olarak, iki aşılı misafiri de 
kabul etmeniz mümkün olacak, diyor Solberg. 
 
Ancak ziyaretçi sayısı, korumasız ziyaretçilerin diğer korumasız ziyaretçilere karşı gerekli 
mesafeyi koruyabilecekleri şekilde sınırlandırılmalıdır. Korumalı sayılan herkes, risk 
grubunda olup birlikte yaşamadıkları kişilere karşı gerekli mesafeyi korumalıdırlar. 
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Side 2 
 

Eğer kaç ziyaretçinin kabul edilebileceğine dair yönetmeliklerin geçerli olduğu bir belediyede 
yaşıyorsanız, bu kurallara göre davranmalısınız. Bu yönetmeliklerde henüz kişilerin korumalı 
olup olmadıkları arasında herhangi bir ayrım yapılmıyor. 
 
Korumalı kişiler için yurt içi seyahatleri konusundaki tavsiyelerde değişiklikler 
Korumalı olsanız da, olmasanız da gereksiz yurt içi seyahatlerden kaçınmak, uzun süredir 
geçerli tavsiyeler arasında olmuştur.  
- Hükûmet bugünden itibaren, korumalı kişilerin gereksiz seyahatlere çıkmamaları tavsiyesini 
iptal etmeye karar vermiştir, diyor Solberg. 
 
İkinci doz önemlidir 
4 Mayıs Salı günü itibariyle, tamamen aşılanmış kişilerin temaslı karantinasına 
(smittekarantene) alınmasına gerek kalmamıştır. Tek doz aşı yaptırmış olanlar, test 
yaptırdıkları takdirde karantinadan muaf tutulabilirler. Ülkeye giriş karantinası için herhangi 
bir istisna yapılmayacaktır. 
 
- Aşılanmış kişilerin de ülkeye giriş karantinasından muaf tutulup tutulamayacaklarını şimdi 
değerlendiriyoruz. Ancak «ithal» bulaşı önleyebilmemiz için, aşılanma durumunu güvenli bir 
şekilde belgelendirebilen uygulamalara muhtacız, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Bent Høie. 
 
Høie, iki doz alacak olan herkesin, aşılanmış statülerini koruyabilmeleri için, aşılarını verilen 
randevuya göre yaptırmalarının önemini vurguluyor. Risk grubunda olmayan 65 yaş altı 
kişiler, ikinci dozu 12 hafta sonra almalıdırlar. 
 
Aşılanmış olduğunuz halde, hastalığın size bulaşması hâlâ mümkündür. Aşılanmış kişiler de 
hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Bu, enfekte olduğunuzu fark etmeseniz bile geçerlidir. 
 
- Başka insanlar arasında bulunduğunuz zaman, risk grubunda olup henüz aşılanmamış 
kişilerin yakınınızda bulunup bulunmadığını bilmeniz mümkün değildir. Toplumda hâlâ 
korumasız bir çok kişinin bulnduğu için ve bazı durumlarda aşılanmış kişilerin de hastalığı 
bulaştırabildikleri nedeniyle, kamu alanlarında geçerli olan tavsiyeler ve kurallar, korumalı ve 
korumasız kişiler için aynı olmalıdır. 
 
Aşılanmış kişiler için geçerli olan tavsiyeler, Avrupa ilaç Ajansı EMA tarafından 
onaylanmıştır. 
 
Korumalı kişiler için tavsiyeler 
• Özel evlerde ve araçlarda, korumalı kişiler, başka korumalı kişilerle, risk grubunda 

olsalar bile, yakın sosyal temasta olabilirler (1 metreden az). 
• Korumalı kişiler, risk grubunda olmayan korumasız kişilerle yakın sosyal temasta 

olabilirler. 



Side 3 
 

• Korumalı kişiler, birlikte yaşamadıkları ve risk grubunda olan korumasız kişilere gerekli 
mesafeyi tutmalıdırlar (en az 1 metre). 

• Korumalı kişilerin ziyaretçi sayılmasına gerek yoktur. Onlar hane üyesi sayılabilirler. 
Korumasız ziyaretçiler hâlâ diğer korumasız kişilerden uzak durmalıdırlar. 

• Korumalı kişilerin Norveç'te gerekli olmayan seyahatlere çıkmamaları tavsiyesi bundan 
böyle geçerli değildir. Ancak seyahatleri esnasında genel mesafe ve maske takma 
konusundaki genel kurallar hâlâ geçerlidir. 

• Başka insanlar arasında (kamu alanlarında, toplu taşıt araçları dahil) geçerli olan kural 
ve tavsiyelerde herhangi bir değişiklik yapılmamııtır. Bu, örneğin mesafe, kişi sayısı, 
hijyen ve maske kullanımı gibi konuları kapsar. 

• Kaç kişinin özel evlere ziyarete gelebileceği konusundaki yönetmeliklerin yürürlükte 
olduğu belediyelerde, orada geçerli olan kurallara uymalısınız. Söz konusu 
belediyelerde henüz korumalı, korumasız ayrımı yapılmamaktadır. 
Hareket halindeyken genel tavsiye, mesafenizi korumak ve bir yüz maskesi takmaktır. 

 
Bakımevleri (huzurevleri) konusundaki tavsiyeler 
Daha önce, bakımevlerinde yaşayanlara tam aşılanmış ziyaretçi sayısını kısıtlamaları tavsiye 
ediliyordu. Halk Sağlığı Enstitüsü, şimdi ziyaretçi konusundaki tavsiyelerini tekrar gözden 
geçirmektedir ve yakında bu konuda ek açıklamalarda bulunacaktır. 
 
Özel evler ve belediye sağlık ve bakım kurumları için, kurumlardaki bulaş riskinde farklılıklar 
olabileceği nedeniyle, hâlâ farklı tavsiyeler geçerli olacaktır. Bakımevi sakinlerinin 
çoğunluğunun aşılanmış olduğu kurumlarda, tam aşılanmış bakımevi sakinleri, artık 
aşılanmamış ziyaretçilerle yakın fiziki temasta bulunabilecekler. Ziyaretçi sayısı ne ülke 
çapındaki ne de belediyelerde geçerli olan sınırı aşmamalıdır. Ancak ziyaretçi sayısı, 
ziyaretçilerin kendi aralarında gerekli mesafeyi koruyabilecekleri şekilde sınırlandırılmalıdır. 
 
 


