Į Norvegiją atvykstančių asmenų kelionės registracijos
forma ir patvirtinimas dėl tinkamos izoliavimosi vietos
Apie formą
Šią formą reikia užpildyti prieš atvykstant į Norvegiją ir pateikti policijai pasienio kontrolės
punkte. Formos I ir II dalis pildo visi asmenys, atvykstantys iš regionų, iš kurių
atvykus privaloma izoliuotis.
Tačiau tai netaikoma asmenų grupėms, nurodytoms COVID-19 reglamento 5 b straipsnio 2
dalyje. Šie asmenys pildo tik II dalį. Tai galioja prieglobsčio prašytojams ir perkeltiems
pabėgėliams, vaikams iki 16 metų (kurie keliauja su suaugusiu asmeniu), asmenims, kuriems
suteiktas slaptas adresas, diplomatams, Norvegijos valdžios institucijų pakviestiems asmenims,
užsienio kariniam personalui ir įslaptintiems žvalgybos ar policijos saugumo tarnybos
darbuotojams.
Asmenims, kurie yra atleisti nuo izoliavimosi prievolės tiek darbo valandomis, tiek
laisvalaikiu, reikia užpildyti tik formos I dalį. Asmenims, kurie turi pateikti patvirtinimą dėl
tinkamos izoliavimosi vietos, reikia užpildyti formos I bei II dalis ir papildomai pateikti III arba
IV dalį.
Pateiktą formą policija saugos iki 20 dienų. Policija gali atskleisti informaciją kitiems, jei tai būtina
siekiant užtikrinti izoliavimosi prievolės vykdymą.
Pažeidus prievolę užpildyti formą, gali grėsti bauda, tačiau tik tuo atveju, kai pažeidimas padarytas
be pagrįstos priežasties.

I DALIS. Kelionės registracija
Vardas, pavardė
Gimimo data
Telefono numeris
Asmens kodas, D numeris arba paso numeris
Numatytos gyvenamosios vietos
adresas
Savivaldybė
Pašto kodas
Šalys, kuriose lankėtės
per pastarąsias 14
dienų:
Darbdavys arba užsakovas ir darbo ar užsakymo vykdymo vieta (pildoma tik tuo atveju, jei
gyvenate ne Norvegijoje ir vykstate į Norvegiją dirbti ar atlikti užsakymo):

Atvykimo data
Vieta ir data

Parašas

II dalis. Savideklaracija asmenims, kuriems privaloma izoliuotis atvykus į
šalį
Kas yra privaloma izoliacija atvykus į šalį?
Asmenys, atvykę į Norvegiją iš labiausiai koronaviruso paveiktų regionų, privalo dešimt dienų
izoliuotis. Izoliavimosi taisyklės turi užkirsti kelią, kad asmenys, kurie yra užsikrėtę, bet patys to
nežino, neužkrėstų kitų.
Kai izoliuojatės atvykę į šalį, izoliavimosi vietą galite palikti tik tuo atveju, jei įmanoma išvengti
artimo kontakto su kitais žmonėmis. Jūs negalite būti darbo vietoje, kur yra kitų žmonių, taip pat –
mokykloje ar vaikų darželyje. Draudžiama naudotis viešuoju transportu, nebent vykstama iš oro
uosto, jūrų uosto ar panašios atvykimo vietos ar į jas. Jei esate vyresnis nei 12 metų, vykdamas
viešuoju transportu į izoliavimosi vietą turite dėvėti veido kaukę.
Jei izoliavimosi laikotarpiu jums pasireikštų ūmi kvėpavimo takų infekcija su karščiavimu, kosuliu
ar dusuliu, kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą, kad jums būtų atliktas testas. Net gavus
neigiamą testo rezultatą būtina izoliuotis visą likusį izoliavimosi laiką.
Šios taisyklės taikomos nepriklausomai nuo to, kur gyvenate izoliavimosi laikotarpiu: privačiuose
namuose, laisvalaikio būste, karantino viešbutyje ar kitoje vietoje, atitinkančioje tinkamos
izoliavimosi vietos reikalavimus.
Už tyčinį ar itin neatsargų izoliavimosi taisyklių pažeidimą gali grėsti bauda arba laisvės
atėmimas iki 6 mėnesių.
Kur izoliuotis atvykus į šalį?

Izoliuotis turite karantino viešbutyje, nebent:
a. Galite pateikti dokumentą, įrodantį, kad gyvenate arba turite nuolatinę gyvenamąją vietą
Norvegijoje ir izoliavimosi laikotarpiu gyvensite tame būste arba kitoje tinkamoje izoliavimosi
vietoje. Jei nesate registruotas Norvegijoje, įvažiuodamas į šalį turite pateikti nuolatinio būsto
nuomos sutartį arba dokumentą, įrodantį, kad Norvegijoje turite nuolatinį būstą.
b. Galite pateikti dokumentą, įrodantį, kad esate susituokęs arba turite bendrų vaikų su asmeniu,
Norvegijoje turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą, ir izoliuositės savo sutuoktinio ar kito iš tėvų
būste. Jūsų nepilnamečiai vaikai atvykę į šalį gali izoliuotis tame pačiame būste.
c. Į Norvegiją atvykote dirbti arba atlikti užsakymo, o jūsų darbdavys arba užsakovas suteikia
tinkamą gyvenamąją vietą izoliavimosi laikotarpiu. Gyvenamojoje vietoje turi būti atskiras
kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiras vonios kambarys ir atskira virtuvė arba
maitinimas. Atvykdamas į šalį turite galėti pateikti darbdavio arba užsakovo patvirtinimą, kad jis
suteiks gyvenamąją vietą ir kad ta vieta atitinka reikalavimus.
d. Viešėdamas Norvegijoje neketinate dirbti ar atlikti užsakymo ir izoliavimosi laikotarpiui turite kitą
tinkamą gyvenamąją vietą, kur įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais žmonėmis.
Gyvenamojoje vietoje turi būti atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiras vonios
kambarys ir atskira virtuvė arba maitinimas. Atvykdamas į šalį turite galėti pateikti asmens,
suteikiančio gyvenamąją vietą, patvirtinimą, kad šios sąlygos yra įvykdytos.
e. Esate prieglobsčio prašytojas arba perkeltas pabėgėlis. Tokiu atveju jums bus skirta
vieta pabėgėlių priėmimo centre ir ten turėsite izoliuotis.
To paties namų ūkio nariai, kartu atvykę į Norvegiją, gali izoliuotis toje pačioje gyvenamojoje
vietoje pagal d punktą, nereikalaujant atskiro kambario.
Jei negalite
vienai iš minėtų grupių,
Vieta
ir data pateikti dokumentų, įrodančių, kad priklausote
Parašas
izoliavimosi laikotarpiu turite apsistoti karantino viešbutyje.

Daugiau apie karantino viešbučius
Kai pateiksite dokumentus, policija jums nurodys, ar privalote apsistoti karantino viešbutyje, ar ne.
Jei privalote izoliuotis karantino viešbutyje, bet pageidaujate apsistoti kitoje savivaldybėje, o ne
toje, į kurią atvykote, galite tai padaryti su sąlyga, kad tame karantino viešbutyje, kuriame norite
apsistoti, yra laisvų vietų.
Karantino viešbutyje apsistoję asmenys gali iš jo išeiti, jei vengs artimo kontakto su kitais
asmenimis. Tai reiškia, kad galite išeiti pasivaikščioti ir būti ten, kur yra nedaug žmonių. Jei
neturite kitos išeities, galite nueiti į parduotuvę ir vaistinę, tačiau būtina laikytis infekcijų kontrolės
taisyklių.
Para karantino viešbutyje tiek privatiems asmenims, tiek darbdaviui ar užsakovui kainuoja 500
NOK. Už vaikus iki 10 metų, gyvenančius tame pačiame kambaryje su tėvais, mokėti nereikia, o
vaikams nuo 10 iki 18 metų taikoma pusė mokesčio, t. y. 250 NOK. Izoliavimosi laikotarpiu
viešbutis suteiks maitinimą.
Karantino viešbutyje turėsite galimybę pasitikrinti dėl COVID-19, tačiau net gavus neigiamą
testo rezultatą reikės išbūti visą likusį izoliavimosi laikotarpį.
Jūs negalite būti verčiamas būti karantino viešbutyje ir galite nuspręsti palikti viešbutį.
Tačiau pastebėjus izoliavimosi taisyklių pažeidimus gali būti iškviesta policija. Policija gali
spręsti dėl baudžiamojo persekiojimo už taisyklių pažeidimus.
Daugiau informacijos apie izoliavimosi taisykles rasite adresu www.helsenorge.no ir
www.regjeringen.no.

Patvirtinu:
Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis, galiojančiomis asmenims, kuriems privaloma izoliuotis atvykus į
šalį.
Taip pat patvirtinu, kad:
Gyvenu Norvegijoje arba turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Norvegijoje ir izoliavimosi
laikotarpiu gyvensiu savo būste arba kitoje tinkamoje gyvenamojoje vietoje ir galiu tai
dokumentuoti.
Esu susituokęs arba turiu bendrų vaikų su Norvegijoje gyvenančiu asmeniu,
izoliavimosi laikotarpiu gyvensiu to asmens būste ir galiu tai dokumentuoti.
Atvykau į Norvegiją dirbti ar atlikti užsakymo. Turiu savo darbdavio arba užsakovo patvirtinimą,
kad jis suteiks tinkamą gyvenamąją vietą, kurioje bus atskiras kambarys su televizoriumi ir
internetu, atskiras vonios kambarys ir virtuvė arba maitinimas. Jei pažymėsite šį langelį,
jūsų darbdavys arba užsakovas turės užpildyti formos III dalį.
Norvegijoje neketinu dirbti ar atlikti užsakymų. Turiu kitą tinkamą gyvenamąją vietą, kur
įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais žmonėmis, su atskiru kambariu, atskiru vonios
kambariu ir atskira virtuve arba maitinimu ir turiu asmens, suteikiančio gyvenamąją vietą,
patvirtinimą.
Jei pažymėsite šį langelį, asmuo, suteikiantis gyvenamąją vietą, turės
užpildyti formos IV dalį.

Izoliavimosi laikotarpiu gyvensiu karantino viešbutyje.

Vieta ir data:
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III DALIS
Darbdavio ar užsakovo, kuris izoliavimosi laikotarpiu suteikia tinkamą
gyvenamąją vietą, patvirtinimas
Informacija apie darbdavį:
Įmonės pavadinimas
Adresas
Telefono numeris
Kontaktinis asmuo:

Informacija apie gyvenamąją vietą:
Adresas:
Laikotarpis, kuriam suteikta gyvenamoji vieta

Patvirtinu, kad minėtas asmuo atliks darbus ar užsakymus įmonėje ir kad įmonė suteiks tinkamą gyvenamąją
vietą 10 dienų izoliavimosi laikotarpiu. Gyvenamojoje vietoje įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais
žmonėmis, o asmeniui, kuriam privaloma izoliuotis, bus suteiktas atskiras kambarys su televizoriumi ir
internetu, atskiras vonios kambarys ir atskira virtuvė arba maitinimas.

Vieta ir data

Parašas

IV DALIS
Patvirtinimas dėl tinkamos gyvenamosios vietos privalomai izoliacijai atvykus į
šalį
– pildo asmuo, kuris suteikia gyvenamąją vietą

Vaikai iki 16 metų, priklausantys tam pačiam namų ūkiui, ir bendrakeleiviai, kurie ketina izoliuotis
toje pačioje vietoje:
Vardas, pavardė

Gimimo data

Vardas, pavardė

Gimimo data

Vardas, pavardė

Gimimo data

Informacija apie asmenį, kuris suteikia gyvenamąją vietą:
Įmonės pavadinimas:
Adresas
Telefono numeris:

Informacija apie gyvenamąją vietą:
Adresas:
Gyvenamosios vietos tipas
(pvz., privatus būstas, viešbutis ir kt.)
Laikotarpis, kuriam suteikta gyvenamoji vieta

Patvirtinu, kad gyvenamoji vieta suteikta privalomai izoliacijai atvykus į šalį nurodytam laikotarpiui. Gyvenamojoje
vietoje įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais žmonėmis, o asmeniui, kuriam privaloma izoliuotis, bus suteiktas
atskiras kambarys, atskiras vonios kambarys ir atskira virtuvė arba maitinimas.

Vieta ir data

Parašas

