
Duże zmiany w ocenie krajów – więcej 
krajów będzie zielonych 
 
Od 5 lipca, norweskie restrykcje wjazdowe oraz zasady 
kwarantanny będą opierać się na tych samych wartościach 
progowych, jak w Unii Europejskiej. Rząd wprowadził szereg 
zmian na podstawie cotygodniowych ocen krajów 
wykonywanych przez FHI i teraz o wiele więcej krajów będzie 
zielonych. FHI po raz pierwszy dokonało oceny wybranych 
archipelagów w Europie oraz wybranych krajów trzecich. 
Wszystkie zmiany wchodzą w życie o północy, w nocy na 
poniedziałek 5 lipca. 
 
- Mimo że duża część Europy teraz będzie zielona i w związku z tym więcej osób 

może wjeżdżać do kraju bez konieczności przejścia kwarantanny wjazdowej, 

wciąż będziemy stosować zasady rejestracji wjazdu oraz wykonywania testów na 

granicy dla osób, które przyjeżdżają z zielonych krajów. Te zasady mają nas 

chronić przed przywożeniem zakażeń, dać nam ogląd sytuacji oraz chronić nas 

przed nowymi wariantami wirusa – powiedział minister zdrowia i opieki Bent 

Høie.  

 

Ministerstwo spraw zagranicznych nadal odradza wszystkie podróże, które nie są 

konieczne do krajów poza EOG/Schengen oraz Wielką Brytanią. Od dnia 5 lipca 

stosuje się od tej zasady wyjątek dla wybranych krajów i obszarów na liście 

krajów trzecich, tak zwanych „krajów fioletowych” (patrz lista). Zalecenia 

dotyczące podróży dla tych krajów nie obowiązują. Zalecenia dotyczące podróży 

do pozostałych części świata obowiązują do 10 sierpnia. 
 

W związku z tym, że wprowadzamy stosowane w Unii Europejskiej wartości 

progowe oraz mapę kolorystyczną, od tej chwili będziemy stosować pojęcie 

„kraje pomarańczowe”. Aktualnie nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o zasady 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-endringer-i-landvurderingen-flere-land-blir-gronne/id2865113/#Lilla


wjazdu, pomiędzy krajami pomarańczowymi a czerwonymi, ale może się to w 

przyszłości zmienić. 
 

Kraje w Europie (poza krajami nordyckimi) 

Następujący kraje stają się zielone: 

Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Wyspy Owcze, Grecja, Włochy, Chorwacja, 

Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Rumunia, San Marino, Słowacja, 

Słowenia, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Węgry, Watykan oraz Austria.  

 

Następujące kraje pozostają zielone: 

Grenlandia oraz Islandia.  

 

Następujące kraje pozostają pomarańczowe lub czerwone: 

Irlandia, Cypr, Łotwa, Monako, Holandia oraz Portugalia (pomarańczowe). 

Andora, Hiszpania oraz Wielka Brytania (czerwone). 

W przypadku podróżnych z Wielkiej Brytanii nie ma już wymogu przejścia części 

okresu kwarantanny w hotelu kwarantannowym (przechodzi z koloru 

ciemnoczerwonego na czerwony). 

Regiony w krajach nordyckich 

Szwecja 

Następujące regiony stają się zielone: 

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Sztokholm, 

Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra 

Götland, Örebro oraz Östergötland.  

 

Następujące regiony pozostają pomarańczowe lub czerwone: 

Blekinge, Jönköping i Kalmar (pomarańczowe) oraz Kronoberg, Norrbotten i 

Värmland (czerwone). 

Dania 



Następujące regiony stają się zielone: 

Sjælland, Syddanmark, Midtjylland oraz Nordjylland. 

Region Stołeczny (w tym Kopenhaga) jest pomarańczowy. 
 

Finlandia 

Następujące regiony stają się zielone: 

Helsinki oraz Uusimaa, Pirkanmaa i Päijät-Häme.  

 

Następujące regiony pozostają zielone: 

Central Finland, Central Ostrobothnia, Etelä-Savo, Itä-Savo, Kanta-Häme, 

Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Pohja, North Karelia, North Ostrobothnia, Pohjois-

Savo, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, Vaasa, Varsinais-Suomi oraz 

Åland.  

 

Kainuu jest pomarańczowy. 

Wybrane archipelagi w Europie  

Od 5 lipca niektóre archipelagi będą podlegały szczególnej ocenie, aby 

przygotować się na bezpieczne podróżowanie na wyspy, które są popularnym 

celem podróży Norwegów. Podczas pandemii, wiele z tych wysp było w innej 

sytuacji epidemiologicznej niż kraje na stałym lądzie. 

Następujące wyspy/archipelagi stają się zielone: 

• Wyspy Jońskie, Grecja 

• Kreta, Grecja 

• Wyspy Egejskie Północne, Grecja 

• Korsyka, Francja 

• Madera, Portugalia 

• Sardynia, Włochy 



• Sycylia, Włochy 

Następujące wyspy/archipelagi będą czerwone lub pomarańczowe: 

• Azory, Portugalia (pomarańczowe) 

• Baleary, Hiszpania (pomarańczowe) 

• Wyspy Egejskie Północne, Grecja (pomarańczowe) 

• Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania (czerwone) 

Wybrane kraje trzecie: Kraje fioletowe 

FHI po raz pierwszy dokonało oceny, które kraje i obszary z unijnej listy krajów 

trzecich, w ich opinii mają sytuację epidemiologiczną dającą podstawę do 

zastosowania łagodniejszych restrykcji wjazdowych przy wjeździe do Norwegii, na 

przykład uniknięcie odbywania kwarantanny w hotelu. Takie kraje od tej pory 

będą nazywane „krajami fioletowymi”. 

Następujące kraje i obszary stają się fioletowe: 

• Australia 

• Nowa Zelandia 

• Izrael 

• Japonia 

• Liban 

• Północna Macedonia 

• Serbia 

• Korea Południowa 

• USA 

• Singapur 

• Tajwan 

 



Wszystkie osoby, które przebywały w kraju fioletowym, podlegają tym samym 

wymogom dotyczącym przeprowadzania testu, rejestracji wjazdu oraz 

kwarantanny wjazdowej jak osoby, które przybywają z krajów czerwonych. Te 

przepisy mogą się zmienić, dlatego też kraje fioletowe zostaną uregulowane jako 

osobna kategoria w rozporządzeniu o COVID-19.  

 

W przypadku osób, które już mają prawo wjazdu do Norwegii, jak osoby, które 

mieszkają na stałe w Norwegii, ta nowa Kategoria krajów fioletowych oznacza, że 

osoba, która przebywała na tych obszarach przez ostatnie 10 dni, nie musi 

odbywać kwarantanny w hotelu po przybyciu do Norwegii. 

Dziadkowie, partnerzy i inni z krajów fioletowych 
mogą wjechać na teren Norwegii 

Zasada naczelna mówi, że osoby z krajów trzecich nie mają prawa wjazdu do 

Norwegii, ale są od tego pewne wyjątki. Od 5 lipca wprowadza się kolejne wyjątki: 

Cudzoziemcy zamieszkali w kraju fioletowym, którzy mają następujący związek z 

osobą zamieszkałą w Norwegii, mają prawo wjazdu na teren kraju: 

1. Dorośli, dzieci oraz pasierbowie oraz rodzice i rodzice przybrani dorosłych 

dzieci/pasierbów 

2. Dziadkowie, dziadkowie przybrani, wnuki, wnuki przybrane 

3. Partnerzy/partnerki powyżej 18 r.ż. oraz ich małoletnie dzieci. Związek musi 

trwać od co najmniej dziewięciu miesięcy, a partnerzy wcześniej spotkali się 

osobiście. 

Wjazd do kraju partnerów zakłada uzyskanie na to zgody z wyprzedzeniem.  

 

O zgodę wnioskuje się do Urzędu ds. Cudzoziemców  Utlendingsdirektoratet 

(UDI). Obecnie jest możliwość wjazdu dla bliskich członków rodziny, takich jak 

małżonek/małżonka, konkubent/konkubina i małoletnie dzieci.  

 

Przeczytaj też:  Złagodzenie zasad wjazdu w przypadku odwiedzin rodziny i 

partnera/partnerki 

Cotygodniowe aktualizacje 

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiseregler-for-familie-og-kjarestebesok/id2865464/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiseregler-for-familie-og-kjarestebesok/id2865464/


FHI dokonuje cotygodniowej oceny konkretnych krajów i obszarów. W tygodnie 

parzyste, wszystkie kraje i obszary oceniane są pod kątem kodu barwnego, jaki 

należy im nadać. W tygodnie nieparzyste oceniane jest jedynie to, czy sytuacja 

epidemiologiczna przemawia za tym, aby niektóre kraje przemianować z koloru 

zielonego na czerwony. 

Aktualizacja ocen krajów upubliczniana jest na stronie regjeringen.no w każdy 

piątek o godzinie 12:00, a zmiany wchodzą w życie od północy w nocy na 

najbliższy poniedziałek.  Kiedy zmiany wchodzą w życie, aktualizowane jest 

rozporządzenie o COVID-19 oraz interaktywna mapa na stronie FHI.no. 
 

Niepewna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że rady i 
zasady w różnych krajach zmieniają się szybko 

Wciąż obowiązują restrykcyjne zasady wjazdowe, zarówno w Norwegii jak i w 

innych krajach, więc zapoznaj się z obowiązującymi zasadami w kraju, do którego 

podróżujesz oraz z zasadami dotyczącymi kwarantanny obowiązującymi po 

powrocie do Norwegii. 

Zasady wjazdowe w różnych krajach mogą zmienić się z dnia na dzień, jeżeli 

sytuacja epidemiologiczna się pogorszy. 

Rząd nadal zaleca więc spędzanie wakacji na terenie Norwegii. Jest to 

najbezpieczniejsze i najbardziej przewidywalne. 

Osoby, które wyjeżdżają, muszą nastawić się na długie kolejki przy powrocie do 

Norwegii. Musimy chronić się przed zakażeniami z zewnątrz oraz przed 

ewentualnymi nowymi wariantami wirusa.  

 

Oznacza to, że na granicy będą wykonywane testy oraz przeprowadzane kontrole 

w sposób zupełnie inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Mimo że 

cały czas trwają pracę nad tym, aby kontrola graniczna przebiegała sprawniej, 

kolejki mogą być długie. 
 
Oto wymogi dotyczące wjazdu i kwarantanny, które obowiązują od 5 lipca 

• Kraje zielone: Nie ma wymogu przeprowadzania testu przed przyjazdem 
do Norwegii ani wymogu kwarantanny. Trzeba wypełnić formularz 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#kart-over-roede-mrkerde-og-grnne-landomraader-i-europa


rejestracji przyjazdu oraz poddać się testowi na granicy przy przyjeździe. 
Osoby posiadające miejsce zamieszkania w zielonych krajach nie są objęte 
zakazem wjazdu do Norwegii.  
 

• Kraje pomarańczowe: Podróżnych z krajów pomarańczowych obowiązują 
te same zasady co podróżnych z krajów czerwonych. Może się okazać, że 
później zostaną wprowadzone osobne wymogi dotyczące krajów 
pomarańczowych.  
 

• Kraje czerwone: Są ograniczenia dotyczące tego, kto ma prawo wjazdu na 
teren Norwegii. Osoby, które mają prawo wjazdu do Norwegii, muszą 
posiadać zaświadczenie, że otrzymały negatywny wynik testu przed 
przyjazdem, muszą wypełnić formularz rejestracji przyjazdu, poddać się 
testowi na granicy przy przyjeździe, oraz muszą przejść kwarantannę 
wjazdową.  
 

• Kraje ciemnoczerwone: Te same zasady wjazdowe jak w przypadku krajów 
czerwonych, ale dodatkowo część kwarantanny wjazdowej musi odbyć się 
w hotelu.  
 
 
 

• Kraje fioletowe: Dziadkowie, partnerzy/partnerki i inni z tych krajów są 
objęci wyjątkiem od zakazu wjazdu. Poza tym obowiązują te same zasady 
wjazdowe (kwarantanna, test itd.) jak w przypadku krajów czerwonych.  
 

• Pozostałe kraje świata: Te same zasady wjazdowe (kwarantanna, test itd.) 
jak w przypadku krajów ciemnoczerwonych.  
 

Jesteś osobą w pełni zaszczepioną lub chorowałeś na COVID-19 w ciągu ostatnich 
6 miesięcy i możesz to udokumentować ważnym norweskim bądź europejskim 
zaświadczeniem koronawirusowym? W takim wypadku możesz wjechać do 
Norwegii, nie obowiązuje cię kwarantanna wjazdowa i nie potrzebujesz mieć ze 
sobą zaświadczenia o uzyskaniu negatywnego wyniku testu, nie musisz 
wypełniać formularza rejestracji przyjazdu ani wykonywać testu na granicy. 
Powyższe zasady obowiązują niezależnie od kraju, z którego przyjeżdżasz.  
 
Więcej informacji na stronie «Co dotyczy Ciebie?» na helsenorge.no. Tam opisane 
są również wyjątki od zasad opisanych powyżej, na przykład takie, że małoletni są 
zwolnieni z wymogu przejścia kwarantanny w hotelu.  
 
 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/


Kryteria, według których ocenia się kraje 
Wartości progowe dotyczące wjazdu odnośnie ilości osób zakażonych, 
przeprowadzonych testów i liczby ludności w krajach europejskich, pochodzą z 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które jest też 
podstawowym źródłem do wyliczeń dokonywanych przez FHI.  
 
Kryteria za punkt wyjścia przyjmują liczbę na 100 000 mieszkańców w okresie 
ostatnich 14 dni oraz odsetek pozytywnych wyników testów. „Mniej niż 50 
przypadków” oznacza więc „Mniej niż 50 potwierdzonych przypadków na 100 000 
mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni”. 

•  
Kraje zielone: Mniej niż 50 przypadków i poniżej 4% pozytywnych wyników 
testów, lub poniżej 75 przypadków i mniej niż 1% pozytywnych wyników 
testów.  
 

• Kraje pomarańczowe: Mniej niż 50 przypadków i 4% lub więcej 
pozytywnych wyników testów, lub pomiędzy 50 a 75 przypadków i udział 
pozytywnych wyników testów większy niż 1%, lub pomiędzy 75 a 200 
przypadków i mniej niż 4% pozytywnych wyników testów.  
 

• Kraje czerwone: Między 75 a 200 przypadków i 4% pozytywnych wyników 
testów lub więcej, albo między 200 a 500 potwierdzonych przypadków.  
 

• Kraje ciemnoczerwone: Jeśli liczba potwierdzonych przypadków wynosi 
500 lub więcej lub jeżeli brakuje niezbędnych i wiarygodnych danych w 
celu dokonania oceny.  
 

Jeśli istnieją jakieś szczególne przesłanki epidemiologiczne, takie jak wysoki 
poziom występowania szczególnie zakaźnych wariantów wirusa, kraj należy 
skategoryzować jako ciemnoczerwony, niezależnie od odsetka pozytywnych 
wyników testów. 
 
Ocena całościowa może też sprawić, że kraj, który kwalifikuje się jako zielony na 
podstawie kryteriów obiektywnych, zielony nie będzie, a zostanie mu nadany 
kolor pomarańczowy lub czerwony.  
 

https://www.ecdc.europa.eu/
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