Stopniowo znosimy restrykcje wjazdowe
W ramach "Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości", rząd
zniesie restrykcje wjazdowe w trzech fazach. Pierwsza faza rozpocznie się 25 września
o godz. 16.
Od tego momentu wszyscy obywatele EOG, w tym osoby z innych krajów zamieszkałe w
EOG, mogą wjechać do Norwegii. To samo dotyczy osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i
Szwajcarii. Umożliwiamy również wjazd do Norwegii wszystkim obcokrajowcom
mieszkającym w tzw. fioletowych krajach. Są to kraje spoza EOG/Schengen, które według
Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) mogą obowiązywać nieco łagodniejsze
ograniczenia.
- Długo żyliśmy z surowymi obostrzeniami na granicy. Było to istotne przy zwalczaniu
importu zakażeń. Kiedy teraz przechodzimy do normalnego życia codziennego, rząd
proponuje stopniowe łagodzenie restrykcji wjazdowych w kraju. Odbędzie się to pod ścisłym
nadzorem – powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H).
Pierwsza faza stopniowego znoszenia restrykcji wjazdowych rozpoczyna się w sobotę 25
września o godz.16, kolejna faza zgodnie z planem zostanie poddana ocenie w drugiej
połowie października.
Zmiany w ramach fazy 1
Następujące zmiany wchodzą w życie 25 września 2021 r. o godz. 16:
Wjazd


Restrykcje wjazdowe, czyli ograniczenia dotyczące tego, kto może wjechać do
Norwegii, zostają zniesione dla krajów EOG/Schengen i krajów fioletowych. Oznacza
to, że do Norwegii mogą wjechać obywatele EOG, osoby z innych krajów
zamieszkałe na EOG oraz osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
Restrykcje wjazdowe są również zniesione dla osób mieszkających w krajach
fioletowych, tj. w krajach spoza EOG/Schengen, w których według FHI mogą
obowiązywać nieco łagodniejsze ograniczenia.



Obecnie wjazd będzie dozwolony przez 35 zatwierdzonych przejść granicznych dla
osób, które nie podlegają specjalnym wyjątkom. Zamknięte przejścia graniczne
zostaną ponownie otwarte, gdy oferta testowania w gminach przygranicznych będzie
gotowa, a odpowiednie informacje dla podróżnych przygotowane.



Policja nadal priorytetowo będzie traktować kontrolę granicznę podróżnych z
obszarów o wysokej liczbie zakażeń. Kontrola podróżnych z obszarów o niskiej
liczbie zakażeń nie będzie traktowana jako priorytet, ale będą przeprowadzane
wyrywkowe kontrole.

Kwarantanna i testowanie
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W przypadku podróżnych z pomarańczowych obszarów kwarantanna wjazdowa
zostaje zniesiona. Kwarantanna wjazdowa dotyczy odtąd wyłącznie podróżnych z
krajów czerwonych, ciemnoczerwonych, fioletowych i szarych (pozostałe kraje
trzecie).



Kwarantanna wjazdowa dla dzieci poniżej 18 roku życia zostaje zniesiona.
Obowiązek poddania się testowi na granicy utrzymany jest dla dzieci, które
przyjeżdżają z obszaru objętego kwarantanną. Dodatkowo zalecane jest wykonanie
testu po trzech dobach.



Dorośli podróżni z obszarów objętych kwarantanną mogą zakończyć kwarantannę
wjazdową po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej
niż trzy doby po przyjeździe. Zniesiono obowiązek przeprowadzenia testu PCR po
siedmiu dobach od przyjazdu.



Wymóg hoteli kwarantannowych jest zniesiony, ale są one utrzymywane jako oferta
dla tych, którzy nie mają innego odpowiedniego miejsca kwarantanny. Osoby, które w
chwili wprowadzenia nowych zasad są już w hotelach kwarantannowych, jeśli chcą,
mogą tam dokończyć odbywanie kwarantanny.



Zniesiono wymóg dotyczący wykonania testu na koronawirusa przed przyjazdem do
Norwegii.



Wymóg wykonania testu na koronawirusa na przejściu granicznym/przy przyjeździe
jest zniesiony dla podróżnych z zielonych i pomarańczowych krajów/obszarów.
Wymóg testowania się zachowany jest dla podróżnych, którzy przyjeżdżają z
obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny.



Wszystkie osoby w pełni zaszczepione z ważną dokumentacją są zwalnieni z
kwarantanny oraz testów.

Zmiany w ramach fazy 2
W fazie 2 rząd proponuje, aby ograniczenia dotyczące osób, które mogą wjechać do kraju,
zostały zniesione również dla wszystkich krajów znajdujących się na unijnej liście krajów
trzecich. Obowiązek kwarantanny zostanie zniesiony najpierw dla krajów należących do
EOG/Schengen oraz krajów fioletowych, a następnie dla wszystkich krajów znajdujących się
na unijnej liście krajów trzecich. Zostaną wprowadzone podobne złagodzenia dotyczące
wymogu wykonania testu na granicy oraz wymogu rejestracji przyjazdu.
Zmiany w ramach fazy 3
W fazie 3 zostanie poddane szczegółowej ocenie, jakie ograniczenia będą obowiązywać
przy wjeździe do Norwegii oraz związane z nimi zasady kwarantanny. Uprawnienia zostają
zachowane. Wymogi dotyczące testowania przy wjeździe i testów PCR zostają zniesione w
fazie trzeciej, ale w razie potrzeby mogą być ponownie wprowadzone. Będzie utrzymana
gotowość do kontroli granicznej w wewnętrznej strefie Schengen.
Stopniowe zmniejszanie ilości punktów przeprowadzania testów
Rząd planuje stopniowe zmiejszanie ilości punktów przeprowadzania testów w trzech fazach.
W fazie 1 punkty przeprowadzania testów są utrzymywane na lotniskach obsługujących ruch
zagraniczny, w Svinesund oraz Storskog. W przypadku innych punktów przeprowadzania
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testów gminy same decydują, czy test ma być wykonany na przejściu granicznym, czy w
gminie z przejściem granicznym. W fazie 2 punkty przeprowadzania testów w Gardermoen,
Svinesund i Storskog zostaną utrzymane, podczas gdy inne punkty przeprowadzania testów
zostaną zamknięte, a podróżni z innych przejść granicznych będą testowani w gminie
docelowej. W fazie 3 nie ma żadnej oferty testowania na granicy, ale gminy są przygotowane
do rozpoczęcia testów na granicy w ciągu kilku dni.
Stopniowe zmniejszanie kontroli granicznych
Rząd planuje stopniowe zmniejszane kontroli granicznej w trzech fazach. Obecnie wjazd
będzie dozwolony przez 35 zatwierdzonych przejść granicznych dla osób, które nie
podlegają specjalnym wyjątkom. Zamknięte przejścia graniczne zostaną ponownie otwarte,
gdy oferta testowania w gminach przygranicznych będzie gotowa. Tak więc liczba
zatwierdzonych przejść granicznych wzrośnie, gdy w gminach powstaną punkty
przeprowadzania testów. Policja nadal będzie traktować priorytetowo kontrole graniczne
podróżnych z obszarów o wysokiej liczbie zakażeń. Kontrola podróżnych z obszarów o
niskiej liczbie zakażeń nie będzie traktowana jako priorytet, ale będą przeprowadzane
wyrywkowe kontrole.
Ponowne otwarcie zamkniętych przejść granicznych i zniesienie kontroli na wewnętrznej
granicy Schengen będzie poddawane ocenie na bieżąco, ale będzie to zależało między
innymi od zdolności gminy do wykonywania testów. W fazie 2 policja w oparciu o wiedzę
przeprowadza wyrywkowe kontrole na wewnętrznej granicy Schengen. Wjazd jest dozwolony
przez wszystkie przejścia graniczne. Na zewnętrznej granicy Schengen odbywa się zwykła
kontrola graniczna z wytycznymi dotyczącymi obecnych zasad kontroli zakażeń. W fazie 3
policja jest gotowa do przywrócenia kontroli granicznej na wewnętrznej granicy Schengen w
ciągu kilku dni.
Stopniowe wygaszanie Krajowego Centrum Kontroli
Krajowe Centrum Kontroli Wjazdów stopniowo redukuje swój personel i 31 października
zakończy funkcję kontrolno-sprawozdawczą. Po tym czasie utrzymywany jest personel, który
umożliwia przekazywanie informacji podróżnym za pośrednictwem wiadomości SMS na
temat obowiązku testowania się oraz kwarantanny. Gotowość na przywrócenie Centrum
Kontroli zostanie utrzymana do końca 2021 r. Możliwe przedłużenie gotowości po tym czasie
będzie poddana ponownej ocenie do końca 2021 r.
Zmiany dla Svalbardu i rejsów przybrzeżnych na Svalbardzie
Wymóg dotyczący odbycia kwarantanny wjazdowej na kontynencie przed dalszą podróżą na
Svalbard jest utrzymany. Rząd znosi wymóg dotyczący negatywnego wyniku testu na
koronawirusa przed wyjazdem na Svalbard. Ponadto zniesione zostają wymogi dotyczące
prowadzenia działalności turystycznej oraz ograniczenia w użytkowaniu hoteli i miejsc
noclegowych na Svalbardzie. Wymogi dotyczące odbywania rejsu przybrzeżnego na
Svalbardzie są zasadniczo zniesione, ale nadal będą obowiązywać ograniczenia dotyczące
zejścia na ląd na Svalbardzie oraz wymóg powrotu do portu macierzystego w przypadku
podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia na pokładzie. Zmiany zaczynają obowiązywać 25
września o godzinie 16.00. Tymczasowy zakaz międzynarodowych lotów czarterowych na
Svalbard jest utrzymany.
Zmiany dotyczące rejsów przybrzeżnych wzdłuż wybrzeża Norwegii kontynentalnej
Rząd uchyla zasadniczo wymagania dotyczące realizacji rejsów przybrzeżnych wzdłuż
wybrzeża Norwegii kontynentalnej. Zachowane są ograniczenia związane z zejściem na ląd.
Wyjątki od obowiązku kwarantanny dla załóg na rejsach przybrzeżnych są podtrzymane, ale
z niewielkimi zmianami wynikającymi z innych zmian w ogólnych przepisach wjazdowych.
Zmiany zaczynają obowiązywać 25 września o godz. 16.00.
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Norweska Inspekcja Pracy ma nadal wstępnie zatwierdzać miejsce pobytu
Zagraniczni pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają w ramach programów
opierających się na wnioskach administrowanych przez norweski Urząd Morski i norweski
Urząd ds. Rolnictwa, muszą wciąż odbywać kwarantannę wjazdową w odpowiednim miejscu
pobytu zatwierdzonym przez Norweską Inspekcję Pracy lub w hotelu kwarantannowym.
Wymóg wcześniejszego zatwierdzenia przez Norweską Inspekcję Pracy odpowiedniego
miejsca pobytu jest utrzymany w pierwszej fazie łagodzenia restrykcji wjazdowych.

Stopniowe znoszenie restrykcji wjazdowych i obostrzeń w „Normalnym życiu
codziennym w stanie podwyższonej gotowości”
Restrykcje/rady/obostrzenia

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Porady dotyczące podróży
Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

Uchylane 1
października.
Zastępione
poradami
dotyczącymi
podróży do
określonych
krajów.

Restrykcje wjazdowe (kto jest
wpuszczany do kraju)

Zniesone dla
krajów
EOG/Schengen i
krajów
fioletowych.

Zniesione dla
wszystkich
krajów
znajdujących się
na unijnej liście
krajów trzecich.

Poddane ocenie
w późniejszym
czasie.

Obowiązek kwarantanny

Kwarantanna
wjazdowa
zniesiona dla
podróżnych z
krajów
pomarańczowyc
h.

Zniesiona
najpierw dla
krajów EOG /
Schengen i
krajów
fioletowych. Po
nowej ocenie;
zniesiona dla
wszystkich
krajów z unijnej
listy krajów
trzecich.

Poddane ocenie
w późniejszym
czasie.

Znosi się
kwarantannę
wjazdową dla
dzieci poniżej 18
roku życia, ale
obowiązek
poddania się
testowi na
granicy zostaje
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Jeżeli nie
zostanie
zniesiona dla
wszystkich
krajów z unijnej
listy krajów
trzecich, rozważy
się, zezwolenie

utrzymany i
zaleca się test
po trzech
dobach.
Dorośli podróżni
z krajów
objętych
kwarantanną
mogą zakończyć
kwarantannę
wjazdową
poprzez
negatywny wynik
testu PCR
wykonany nie
wcześniej niż
trzy doby po
przyjeździe.
Hotel kwarantannowy

Utrzymywany do
odwołana jako
oferta dla tych,
którzy nie
posiadają
odpowiedniego
miejsca do
odbycia
kwarantanny.

Test przed przyjazdem

Zniesiony.

Test na granicy

Zniesiony dla
podróżnych z
krajów zielonych
i
pomarańczowyc
h. Zachowany
dla podróżnych
przybywających
z kraju objętego
kwarantanną.

Test PCR po przyjeździe

Dobrowolny test
PCR po 3
dobach dla
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na zwolnienie z
kwarantanny dla
osób, które mogą
przedstawić
nieweryfikowalne
potwierdzenia
szczepień.
Kwarantannę
wjazdową można
ponownie
wprowadzić dla
niektórych
krajów, w których
jest niepokojący
rozwój sytuacji
epidemiologiczne
j

Wygaszanie.

Znoszony
stopniowo wraz z
obowiązkiem
kwarantanny.
Wymóg
testowania może
zostać ponownie
wprowadzony dla
krajów z
niepokojącym
rozwojem sytuacji
epidemiologiczne
j
Znoszony
stopniowo wraz z

podróżnych z
obowiązkiem
kwarantanny.
Zniesiony
obowiązkowy
test PCR siedem
dób po
przyjeździe.

obowiązkiem
kwarantanny.
Wymóg
testowania może
zostać ponownie
wprowadzony dla
krajów z
niepokojącym
rozwojem sytuacji
epidemiologiczne
j

Rejestracja przyjazdu

Połączona z
kwarantanną i
obowiązkiem
testowania się.

Znoszona
stopniowo wraz z
obowiązkiem
kwarantanny.

Gotowość na
zwiększanie.

Krajowe Centrum Kontroli
Wjazdów

Redukowanie
personelu.

Poradnictwo
telefoniczne
zostanie
zlikwidowane od
31.10.
Kontynuowane z
informacją SMSową do osób
objętych
obowiązkiem
kwarantanny.

Gotowość na
zwiększanie.

Zaświadczenie
koronawirusowe przy wjeździe

Wykorzystywane
.

Kontrola graniczna

Kontrola
graniczna na
wewnętrznej
granicy
Schengen
skupia się na
podróżnych z
obszarów o
wysokiej liczbie
zakażeń.
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Możliwość
wymagania od
poszczególnych
krajów do czasu
zakończenia
programu
zgodnie z
unijnym
rozporządzeniem
.
Policja w oparciu
o wiedzę
przeprowadza
wyrywkowe
kontrole na
wewnętrznej
granicy
Schengen. Wjazd
jest dozwolony
przez wszystkie
przejścia
graniczne.

Gotowość do
przywrócenia
kontroli
granicznej na
wewnętrznej
granicy
Schengen.

Wyrywkowe
kontrole innych
podróżnych.
Wjazd jest
dozwolony tylko
przez 35
zatwierdzonych
przejść
granicznych.

Na zewnętrznej
granicy
Schengen
odbywa się
zwykła kontrola
graniczna z
wytycznymi
dotyczącymi
obecnych zasad
kontroli zakażeń.

Zwykła kontrola
graniczna na
zewnętrznej
granicy
Schengen, wraz
z wytycznymi
dotyczącymi
aktualnych
zasad kontroli
zakażeń.
W przypadku fazy 2 i 3 rozpiska jest wstępna i mogą nastąpić zmiany.
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