
Üçüncü aşamada kalınacak 
Hükûmet, bulaş durumu nedeniyle ve belediyeler üzerindeki 
büyük baskı sonucu, daha fazla kişi tam aşılanana dek yeniden 
açılma planının üçüncü aşamasında kalınmasına karar vermiştir. 

- Pandemi, Norveç'te delta virüsü ve yaz tatili sonrası insanlar arasındaki temasın 
artması nedeniyle artış eğilimi gösteriyor. Hükûmet, çocuklar ve gençlerin normal 
bir okul ve çalışma hayatı olmasını istediği için belediyelere yeşil önlem 
seviyesine geçmelerini tavsiye etmişti. Ancak okulların açılması, ülkenin birçok 
yerinde hem öğrenciler, hem öğretmenler, hem de belediyeler için zorlu geçti. 
Belediyelere durumu daha iyi kontrol altına alabilmeleri için zaman verilmelidir. 
İşte bu yüzden üçüncü aşamada kalmaya karar verdik, diyor Başbakan Erna 
Solberg. 

Bulaşı kontrol altında tutmak 

Hükûmet, tam aşılı kişi sayısı artana dek bulaşın yayılmasını kontrol altında 
tutmayı amaçlıyor. Stratejimiz hâlâ yerel salgınların yerel önlemlerle karşılanması 
gerektiği yönündedir. Enfeksiyonun az olduğu veya hiç olmadığı yerlerde 
yaşayanlar için artık ulusal çapta yeni önlemler uygulamak doğru olmayacaktır. 

- Belediyelerin yerel salgınları etkin bir şekilde kontrol altına aldıklarını pandemi 
boyunca gördük. Belediyelerin önümüzdeki dönemde de doğru değerlendirmeler 
yapacaklarına inancımız tamdır. Şimdi, bulaş oranı çok fazla olan belediyeleri, 
okullardaki sarı önlem seviyesinin yeşilden daha iyi olup olmadığını 
değerlendirmeye teşvik etmek istiyorum. Bu, bazı durumlarda çocukların okulda 
daha fazla zaman geçirmelerine yol açabilir. Belediyelerin FHI ve Sağlık 
Müdürlüğü ile istişare içinde, isabetli ve mantıklı kararlar alacaklarına 
güveniyorum, diyor Başbakan. 

Ülkenin çeşitli yerlerinde salgından çok fazla etkilenen okullar var. Bulaş oranının 
özellikle genç yaş gruplarında artmakta olup, 13-19 yaş grubunda en yüksek 
seviyede olduğu görülmektedir. 

Çocukların yüksek yararı 

- Tüm pandemi boyunca çocuklar ve gençlerin yüksek yararını göz önünde 
bulundurduk, ancak buna rağmen en küçüklerimizin pandemi sırasında ağır bir 
yük taşıdığını biliyoruz. Artık mümkün olduğunca normal bir hayat 
yaşayabilmelerini istiyoruz, diyor Başbakan Solberg. 



Çocuklar ve gençler arasındaki salgının daha kapsamlı olduğu belediyelerde 
kontrolün sağlanması için bir süre sarı önlem seviyesine geçilmesi 
değerlendirilmelidir. 

- Kimin enfekte olduğu ve kimin okula gidebileceği konusunda iyi bir toplu bakış 
sağlayabilmek için düzenli olarak toplu korona testleri de uygulayabilirler, diyor 
Solberg. 

Hükûmet ayrıca FHI'nin 12 ile 15 yaş arası çocuklara aşı yaptırılması tavsiyesine 
uymaya karar vermiştir. 

Yeniden açılma ertelenmiştir 

Hükûmet şimdilik yeniden açılmaya devam etmemeye ve daha hazırlıklı normal 
bir günlük yaşama geçebilene kadar 3. aşamada kalmaya karar vermiştir.  

-Bunun ne zaman olacağını belirleyen unsur tarihler değil, verilerdir. Ancak en 
önemli etken, hedefimiz olan, yetişkin nüfusun yüzde 90'ının tam aşılanması 
durumuna yaklaşmış olmamızdır, diyor Solberg. 

Başbakan, 3. aşamada enfeksiyonun yayılmasını önlemek için birçok tavsiye ve 
kuralın hâlâ geçerli olduğunu hatırlatıyor. En önemlileri hasta olduğunuzda evde 
kalmak, mesafenizi korumak ve ellerinizi temiz tutmaktır. Bu, tam aşılı olanlar için 
de geçerlidir. 

- Ayrıca yerel salgınların yerel önlemlerle karşılanması hâlâ en doğrusudur. 
Belediyelerin gerektiğinde tedbirleri uygulamaları önemlidir. Böylece salgını 
kontrol altında tutabiliriz, diyor Solberg. 

Daha hazırlıklı normal bir günlük yaşam 

Daha hazırlıklı normal bir günlük yaşam olarak adlandırılan aşama, iki nokta ile 
özetlenebilir: 

• Halk, günlük yaşamında pandemiden çok az etkilenecektir. Yine de el ve 
öksürük hijyenini hatırlamanız, hastalık durumunda evde kalmak için daha düşük 
bir eşiğiniz olması ve tavsiyeler doğrultusunda gerektiğinde kendinizi test 
etmeniz gerekiyor.  

• Aynı zamanda, yerel ve ulusal makamlar gelişmeleri yakından takip edecektir. 
Böylece durum değişirse hızla önlem alınabilecektir. Hükûmet, sağlık yetkilileri, 
hastaneler ve belediyeler, durumu daha da yakından izleyip genel 
seferberliklerini artıracaktır. 

İki doz alınız 
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Şimdi yetişkin nüfusun neredeyse yüzde 90'ı tek dozla aşılanmıştır. Tüm 
yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası iki dozla aşılanmıştır. 

- Herkesi, belediye onlara bu olanağı sağladığında, ikinci doz aşıyı yaptırmaya 
davet ediyorum. O zaman hem ciddi şekilde hastalanmaya hem de başkalarına 
bulaştırmaya karşı daha iyi korunmuş olurlar. Son kişilerin aşılanmasını 
beklerken, edindiğimiz iyi alışkanlıkları hatırlamamız da önemlidir: Hasta 
olduğumuzda evde kalmak, ellerimizi temiz tutmak ve özel evlerde 
bulunmadığımız zaman mesafemizi korumak. Bu, tam aşılanmış kişiler için de 
geçerlidir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 

TISK stratejisinde değişiklikler 

Hükûmet, TISK (test, izolasyon, filyasyon takibi, karantina) stratejisine şu anda 
olduğu gibi devam edecektir, ancak içeriği ve ne zaman yürürlüğe girmesi 
gerektiği konusunda belediyeler ve valilerle bir diyalog kurulduktan kısa bir süre 
sonra yeniden düzenlenmiş bir TISK stratejisine geçmeyi planlamaktadır.  

 - Yeni TISK stratejisinde uygulayacağımız değişikliklerden biri, karantina 
yükümlülüğünün yalnızca hane üyelerini ve benzer yakın akrabaları 
kapsamasıdır, diyor Høie. 

Bunun yanı sıra, belediyelerin filyasyon takibi alanındaki yükü azaltılacaktır. Rutin 
olarak yapılan filyasyon takibi, yalnızca hane halkı üyelerini ve benzer yakınları 
kapsayacaktır. Bundan böyle enfekte kişi veya örneğin ebeveynler, okul veya spor 
takımı gibileri, test edilmesi gereken diğer yakın temaslı kişilerle kendileri irtibata 
geçecektir. 

- Yeni TISK stratejisi, belediyeler hazır olduğunda yürürlüğe girecektir, diyor Høie. 

Üçüncü aşamada ayarlamalar 

Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü ve Sağlık Müdürlüğü'nün tavsiyelerine uygun 
olarak, yeniden açılma planının üçüncü aşamasında bazı ek düzenlemeler 
yapmaya karar vermiştir. 

 Seyircilerin sabit, belirlenmiş yerlerde oturduğu korona sertifikalı etkinliklerde, 
kapalı alanlarda artık (3.000 yerine) en fazla 5.000 kişi, açık alanlarda ise (7.000 
yerine) en fazla 10.000 kişi bulunabilecek. Maksimum yüzde 50 kapasite sınırı 
uygulaması devam edecektir. Bu değişiklik, 4 Eylül Cumartesi gece yarısı itibariyle 
yürürlüğe girecektir. 

- Aynı zamanda, sadece bir doz almış olanlara hâlâ yurt içi kullanım amaçlı yeşil 
korona sertifikası verilip verilmemesi gerektiğine dair bir değerlendirme 
yapılması için FHI'yi görevlendirdik. Tek dozun delta varyantına karşı iki doz kadar 



iyi koruma sağlamadığını biliyoruz. İşte bu nedenle, yeşil korona sertifikası 
alabilmek için bundan böyle tam aşılı olmak, yeni bir test yaptırmak veya yıl 
içerisinde Covid-19 geçirmiş olmak gibi şartların gerekliliği konusunda bir 
değerlendirme yapılmasını istiyoruz, diyor Høie. 

Giriş kısıtlamalarında da küçük düzenlemeler yapılacaktır. Örneğin üçüncü 
ülkelerden gelen sevgililer,  büyükanne ve büyükbabalar 12 Eylül gece yarısından 
itibaren ziyarete gelebilecekler. 

- Bu uygulamayı birçok kişinin beklediğinin farkındayız. Ancak gelenlerin 
karantina ve test kurallarına uyması gerekiyor, diyor Høie. 

• Sevgili ziyaretlerinin UDI'ye başvurularak yapılması gerekiyor. 

Ulusal tedbirlere genel bir bakış 

2 Eylül'den itibaren tüm ülke için geçerli olan ulusal önlemlere genel bir 
bakış. Bulaş oranının çok yüksek olduğu bölgelerde ek yerel önlemler 
uygulanabilir. 

Norveç'e giriş için aranan koşullar 

Giriş kısıtlamaları devam ediyor. Giriş kısıtlamaları ve karantina kuralları 
enfeksiyon durumuna göre yeşil, turuncu, kırmızı, koyu kırmızı ve mor renk 
kodlarıyla sınıflandırılmıştır. 

Tatilin Norveç'te geçirilmesi hâlâ tavsiye edilmektedir. 

AB’nin korona sertifikası, Galler/İngiltere'nin NHS Covid pasaportu veya Kuzey 
İrlanda'nın COVID sertifikası ile tam aşılanmış olduklarını veya son altı ay 
içerisinde Covid-19 geçirdiklerini belgeleyebilenler ülkeye giriş yapabilirler ve 
ülkeye girişten önce ve sınır kapılarında test yaptırmaktan ve giriş 
karantinasından muaftırlar. 

12 Eylül'den itibaren Norveç'te ikamet eden kişilerle aşağıdaki ilişkileri olan 
üçüncü ülkelerden gelen kişiler, artık Norveç'e girebilecekler: 

• Yetişkin çocuklar, üvey çocuklar ve yetişkin çocukların / üvey çocukların 
ebeveynleri / üvey ebeveynleri. 

• Büyükanne ve büyükbabalar, üvey büyükanne ve üvey büyükbabalar, torunlar 
ve üvey torunlar.  

• 18 yaşından büyük sevgililer ve sevgililerin reşit olmayan çocukları. 

• Sevgili ziyaretlerinin UDI'nin sevgili ziyaretleri uygulamasına başvurularak 
yapılması gerekiyor. 
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Özel evlerde sosyal temas 

En fazla 20 misafir kabul edilmesi ve açık alanlarda buluşulması tavsiyesi 
geçerlidir. Ev ziyaretlerinde korunmalı olanlar (tam aşılılar, tek doz aşı sonrası üç 
haftalık süreyi geçirmiş olanlar ve son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirenler) kişi 
sayısı sınırına dahil edilmeyecektir, ancak sosyal mesafenin korunması hâlâ 
mümkün olmalıdır. 

Korunmalı kişiler, ev gibi özel ortamlarda, risk grubunda olmayan diğer 
korunmalı ve korunmasız kişilerle yakın sosyal temasta (bir metreden az) 
bulunabilirler. 

Anaokulları ve ilköğretim okullarındaki çocuklar, tavsiye edilen misafir sayısının 
aşılmasına rağmen kendi kohortlarından/sınıflarından/bölümlerinden ziyaretçi 
kabul edebilirler. 

Ticaret sektörü 

Ticaret sektörü, örneğin en az 1 metre mesafe ve etkin enfeksiyon kontrolü 
önlemleri rutinleri sağlamakla yükümlüdür. 

Restoranlar, kafeler, barlar 

Saat 24.00’ten itibaren müşteri kabul edilmeyecektir. 

Kayıt, alkol servisinin masalara yapılması, azaltılmış müşteri sayısı, tüm 
misafirlere oturma yerleri temin edilmesi ve mesafe şartları aranacaktır. 

Seyahat 

Norveç Dışişleri Bakanlığı halen AEA / Schengen bölgesi, Birleşik Krallık ve bazı 
seçilmiş üçüncü ülkeler (mor kodlu ülkeler) dışındaki ülkelere gereksiz tüm 
seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etmektedir.  

Yurt içi seyahatleri gerçekleştirilebilir. Korunmasız olanlar özellikle dikkat etmeli 
ve yolculuklarını, bulaşın farklı yerler arasında yayılmasını mümkün olduğunca 
önleyecek şekilde planlamalıdır. Bu, özellikle bulaş oranının yüksek olduğu 
bölgelerden seyahat eden kişiler için önemlidir. 

Tedbirleri daha hafifletilmiş olan belediyelere seyahat eden korunmasız kişilerin 
seyahat öncesi kaldıkları belediyede geçerli olan tavsiyelere uymaları 
gerekmektedir. 

Okullar ve anaokulları 

Anaokulları ve okullar, farklı belediyelerin yerel değerlendirmeleri doğrultusunda, 
trafik ışığı modeline göre, yeşil, sarı veya kırmızı düzeyde bulunacaktır. 



Sarı önlem düzeyi, yeşil önlem düzeyine kıyasla, öğrencilerin okulda daha fazla 
bulunabilmelerini sağlayabilirse,  sarıya geçilmesi tavsiye edilmektedir. 

Yüksek öğrenim 

Sonbahar döneminde sömestr başından itibaren fiziki ortamda eğitim 
verilecektir. 

Filyasyon çalışmalarını kolaylaştırmak için yoklama yapılmalı ve kimlerin nerede 
oturduğu kaydedilmelidir. 

İş hayatı 

Genel enfeksiyon kontrol önlemleri. 

Kısmen evden çalışma ve/veya esnek çalışma saatleri uygulanmalıdır. 

İşveren, yerel bulaş riski ışığında evden çalışılmasının gerekli olup olmadığını 
daha büyük ölçüde değerlendirmelidir. 1 metre mesafenin korunabilmesi herkes 
için mümkün olmalıdır. 

Korunmalı olanların artık işyerindeki diğer kişilerle mesafelerini korumalarına 
gerek yoktur, ancak risk gruplarındaki korunmasız kişiler konusunda dikkatli 
davranmalıdırlar. 

Etikinlikler 

Etkinliklerin kapalı alanlardan ziyade açık alanlarda yapılması tavsiye 
edilmektedir. 

Korunmasız olup bulaş oranı yüksek olan bölgelerden gelen kişiler, başka 
belediyelerde etkinliklere katılmamalıdırlar. 

Özel etkinlikler 

Halka açık yerlerde veya kiralanmış/ücretsiz kullanılan tesislerde, iç ve dış 
mekanlarda en fazla 100 kişi. 

Halka açık etkinlikler 

Maksimum kişi sayısı şunlara bağlıdır: 

• korona sertifikası / testi kullanılıp kullanılmadığına 

• sabit, tahsis edilmiş yerler olup olmadığına 

• açık veya kapalı mekanda olup olmadığına 

Korona sertifikası kullanılmaksızın: 



  Kapalı alanlarda Açık alanlarda 

Sabit belirlenmiş 
yerler varsa 

En fazla 1000 kişi. Her kohortta en 
fazla 500 kişi. 

En fazla 2000 kişi. Her kohortta en 
fazla 500 kişi. 

Sabit belirlenmiş 
yerler yoksa 

En fazla 400 kişi. Her kohortta en 
fazla 200 kişi. 

En fazla 800 kişi. Her kohortta en 
fazla 200 kişi. 

Korona sertifikası kullanıldığı takdirde: 

  Kapalı alanlarda Açık alanlarda 

Sabit belirlenmiş 
yerler varsa 

En fazla 5000 kişi (3000 kişi 
yerine). Her kohortta en fazla 500 
kişi, ve kapasitenin maksimum 
%50’si. 

En fazla 10000 kişi (7000 kişi 
yerine). Her kohortta en fazla 500 
kişi, ve kapasitenin maksimum 
%50’si. 

Sabit belirlenmiş 
yerler yoksa 

En fazla 1500 kişi. Her kohortta en 
fazla 500 kişi, ve kapasitenin 
maksimum %50’si. 

En fazla 3000 kişi. Her kohortta en 
fazla 500 kişi, ve kapasitenin 
maksimum %50’si. 

Daha fazla detay için kademeli yeniden açılma planına bakınız. 

 

Spor, kültür ve boş zaman aktiviteleri 

Aktivitelerin kapalı alanlardan ziyade açık alanlarda yapılması tavsiye 
edilmektedir. 

Katılımcılar faaliyetleri gereği, gerekli olduğu zaman, hem açık hem de kapalı 
alanlarda bir metre mesafe koşulundan muaf tutulabilirler. 

Yetişkinler için grupların kapalı alanlarda en fazla 30 kişiden, açık alanlarda ise en 
fazla 40 kişiden ibaret olması tavsiye edilmektedir. 

Sporcular, 1 metrelik mesafeyi koruma zorunluluğu olmaksızın, hem açık hem de 
kapalı alanlarda bölgeler / ilçeler arası (ulusal çapta) spor etkinliklerine veya 
yarışmalara katılabilirler. 

Profesyonel sanatçı olmayan dansçılar, müzisyenler ve sahne sanatçıları, birlikte 
antrenman veya prova yapmasalar bile, hem açık hem de kapalı alanlardaki 
kültürel etkinliklerde 1 metre mesafe kuralından muaftır. 

Üst düzey/elit sporlar 
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Üst düzey/elit sporlar normaldeki gibi yapılabilir. Bu, serilerin hem açık, hem de 
kapalı alanlarda yapılabileceği anlamına gelmektedir. 


