Podróżny formularz rejestracyjny dla osób
przyjeżdżających do Norwegii oraz potwierdzenie
odpowiedniego miejsca pobytu do odbycia
kwarantanny
O formularzu
Formularz ten należy wypełnić przed wjazdem do Norwegii i przekazać policji podczas
kontroli granicznej. Część I i II wypełniają wszystkie osoby przybywające z obszarów
objętych obowiązkiem kwarantanny.
Jednak nie obowiązuje to niektórych grup osób, o których mowa w przepisach § 5b ustęp drugi
przepisów o COVID-19 – w tym przypadku wypełnia się tylko część II. Obejmuje to między innymi
osoby ubiegające się o azyl i przesiedlonych uchodźców, dzieci poniżej 16 roku życia (podróżujące
z osobą dorosłą), osoby, którym przydzielono zastrzeżony adres, dyplomatów, osoby zaproszone
przez władze norweskie, zagraniczny personel sił zbrojnych oraz chroniony personel służb
wywiadowczych i służb bezpieczeństwa policji.
Osoby zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny zarówno w godzinach pracy, jak i
w czasie wolnym, wypełniają jedynie część I. Osoby, które muszą potwierdzić odpowiednie
miejsce pobytu w celu odbycia kwarantanny, muszą wypełnić części I i II, a ponadto przekazać
część III lub IV.
Policja będzie przechowywać formularz przez okres do 20 dni. Policja może ujawnić informacje
innym osobom, jeśli będzie to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązku odbycia
kwarantanny.
Naruszenie obowiązku wypełnienia formularza grozi grzywną, ale tylko wtedy, gdy nastąpiło bez
uzasadnionej przyczyny.

CZĘŚĆ 1 Rejestracja podróżna
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Numer telefonu:
Numer ewidencyjny, numer D lub numer paszportu:
Adres
zaplanowanego miejsca pobytu:
Gmina:
Kod pocztowy:
W jakich krajach
przebywałeś w ciągu
ostatnich 14 dni:
Pracodawca lub zleceniodawca oraz miejsce wykonywania pracy lub zleceń (wypełnić tylko w
Miejsce i
data:

Podpis:

przypadku, gdy mieszkasz poza Norwegią i przyjeżdżasz do Norwegii w celu wykonywania pracy
lub zleceń)

Data wjazdu:

Część II Oświadczenie osób, które mają zostać poddane kwarantannie po
wjeździe do kraju
Czym jest kwarantanna wjazdowa?
Osoby przyjeżdżające do Norwegii z obszarów o wysokim poziomie zakażenia muszą zostać poddane
kwarantannie przez okres dziesięciu dni od wjazdu do kraju. Zasady dotyczące kwarantanny mają za
cel zapobieganie zarażaniu innych osób przez osoby, które są zakażone, lecz o tym nie wiedzą.
Podczas kwarantanny wjazdowej możesz przebywać poza miejscem pobytu tylko wtedy, gdy da
się uniknąć bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Nie możesz przebywać w miejscu pracy, w którym
przebywają również inne osoby, w szkole ani w przedszkolu. Nie jest dozwolone korzystanie z
transportu publicznego, z wyjątkiem transportu pomiędzy miejscem pobytu a lotniskiem/portem
lub innym miejscem przyjazdu. Jeśli masz powyżej 12 lat, musisz nosić maseczkę podczas
przemieszczania się transportem publicznym do miejsca pobytu.
Jeśli w okresie kwarantanny rozwinie się u Ciebie ostra infekcja dróg oddechowych z gorączką,
kaszlem lub ciężkim oddechem, musisz skontaktować się ze służbą zdrowia w celu
przeprowadzenia badań. Nawet jeśli wynik testu jest negatywny, musisz pozostać na
kwarantannie do końca jej okresu.
Zasady te obowiązują niezależnie od tego, gdzie przebywasz w okresie kwarantanny – w
prywatnym domu, w domku letniskowym, w hotelu kwarantannowym czy w innym miejscu, które
spełnia wymagania dotyczące odpowiedniego miejsca pobytu do odbycia kwarantanny.
Umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie zasad kwarantanny grozi grzywną lub karą pozbawienia
wolności na okres do 6 miesięcy.
Gdzie muszę poddać się kwarantannie wjazdowej?

Należy poddać się kwarantannie w hotelu kwarantannowym, z wyjątkiem następujących sytuacji:
a. Możesz udokumentować, że jesteś rezydentem lub posiadasz stałe miejsce zamieszkania w
Norwegii i spędzisz kwarantannę w mieszkaniu lub innym spełniającym wymogi miejscu
pobytu. Jeśli nie masz zameldowania w Norwegii, musisz przedstawić umowę najmu lokalu na
pobyt stały lub dokument potwierdzający posiadanie stałego miejsca zamieszkania w
Norwegii.
b. Możesz udokumentować, że jesteś w związku małżeńskim lub masz wspólne dziecko z osobą,
która ma stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i odbędziesz kwarantannę wjazdową w domu
współmałżonka lub drugiego rodzica. Twoje małoletnie dzieci również mogą odbyć kwarantannę
w tym samym mieszkaniu.
c. Przyjeżdżasz do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zleceń, a Twój pracodawca lub
zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce na pobyt w okresie kwarantanny. Miejsce pobytu
musi mieć osobny pokój z telewizją i dostępem do Internetu, własną łazienkę i własną kuchnię
lub serwowane jedzenie. Przy wjeździe musisz być w stanie przedstawić potwierdzenie od
pracodawcy lub zleceniodawcy, że zadba o miejsce zamieszkania i że spełnia ono warunki.
d. Nie będziesz wykonywać pracy lub zleceń w Norwegii podczas pobytu i masz inne spełniające
wymogi miejsce pobytu podczas kwarantanny, w którym możliwe jest unikanie bliskiego
kontaktu z innymi. Miejsce pobytu musi mieć prywatny pokój, dostęp do własnej toalety i
własną kuchnię lub wyżywienie. Przy wjeździe należy przedstawić potwierdzenie od osoby
zapewniającej pobyt, że warunki te są spełnione.
e. Jesteś osobą poszukującą azylu lub uchodźcą. Otrzymasz wówczas miejsce w ośrodku
dla uchodźców, gdzie odbędziesz kwarantannę.
Podpis:
Miejsce i
Osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, które podróżują razem do Norwegii,
data:
mogą odbyć kwarantannę wjazdową w tym samym miejscu zamieszkania zgodnie z punktem „d”,
bez wymogu posiadania prywatnych pokojów.
Jeśli nie możesz udokumentować przynależności do jednej z wyżej wymienionych grup,

w okresie kwarantanny musisz przebywać w hotelu kwarantannowym.

Więcej o hotelach kwarantannowych
Po zapoznaniu się z Twoimi dokumentami policja poinformuje Cię, czy masz obowiązek zatrzymać
się w hotelu kwarantannowym, czy też nie. Jeśli musisz udać się do takiego hotelu, ale chcesz
odbyć kwarantannę w gminie innej niż gmina wjazdu do kraju, możesz wybrać takie rozwiązanie
pod warunkiem, że w hotelu, w którym chcesz się zatrzymać, jest miejsce.
Osoby mieszkające w hotelach kwarantannowych mogą przebywać poza hotelem, jeśli będą unikać
bliskiego kontaktu z innymi osobami. Oznacza to, że możesz iść na spacer i poruszać się w mało
uczęszczanych miejscach. Jeśli nie masz innych możliwości, możesz pójść do sklepu i apteki, o ile
przestrzegane będą zasady kontroli zakażeń.
Opłata za hotel kwarantannowy wynosi 500 koron za dzień zarówno dla osób prywatnych, jak i
pracodawców lub zleceniodawców. Dzieci do lat 10, które mieszkają w tym samym pokoju, co
ich opiekun, nie płacą za pobyt, natomiast dzieci w wieku 10-18 lat muszą zapłacić połowę
udziału własnego, czyli 250 koron. Podczas pobytu hotel zapewni wyżywienie.
W hotelach kwarantannowych będzie zapewniona możliwość przetestowania się na obecność
COVID-19, ale nawet jeśli wynik testu będzie negatywny, konieczne będzie odbycie
kwarantanny do końca.
Nie możesz zostać zmuszony/-a do pozostania w hotelu kwarantannowym i możesz z
własnej woli go opuścić. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad kwarantanny będzie
mogła zostać wezwana policja. Policja będzie mogła rozważyć wszczęcie postępowania
karnego w związku z naruszeniem przepisów.
Więcej informacji na temat zasad kwarantanny można znaleźć pod adresami www.helsenorge.no
oraz www.regjeringen.no.

Oświadczam, że:
Zapoznałem/-am się z zasadami dotyczącymi osób poddających się kwarantannie wjazdowej.
Oświadczam również, że:
[ ] mieszkam na stałe w Norwegii lub mam stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i odbędę
kwarantannę w moim mieszkaniu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu i mogę to
udokumentować,
[ ] jestem w związku małżeńskim lub mam wspólne dziecko z osobą zamieszkałą w
Norwegii, odbędę kwarantannę wjazdową w mieszkaniu tej osoby i mogę to
udokumentować.
Przyjeżdżam do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zlecenia. Posiadam zaświadczenie od mojego
pracodawcy lub zleceniodawcy, w którym potwierdza on, że zapewnił spełniające wymogi
miejsce pobytu z własnym pokojem z telewizją i dostępem do Internetu, własną łazienką i
kuchnią lub serwowanym jedzeniem. Jeśli zaznaczysz ten punkt, część III formularza
musi zostać wypełniona przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę.
[ ] nie będę wykonywać pracy ani zleceń w Norwegii. Mam dostęp do innego spełniającego
wymogi miejsca pobytu, w którym możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami,
oferującego własny pokój, dostęp do własnej łazienki i kuchni lub serwowanego jedzenia i
Miejsce i
data:

Podpis:

posiadam zaświadczenie od osoby udostępniającej mi to miejsce.
Jeżeli zaznaczysz ten punkt, osoba udostępniająca Ci miejsce pobytu musi
wypełnić część IV formularza.
Poddam się kwarantannie w hotelu kwarantannowym.

CZĘŚĆ III
Zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy, który zapewnia
spełniające wymogi miejsce pobytu na okres kwarantanny.
Informacje o pracodawcy:
Nazwa firmy:
Adres:
Numer telefonu:
Osoba kontaktowa:

Informacje o miejscu pobytu:
Adres:
Okres, na który udostępniono miejsce pobytu:

Potwierdza się, że wyżej wymieniona osoba będzie wykonywała pracę lub zlecenia na rzecz firmy i że firma
zapewnia odpowiednie miejsce pobytu w okresie 10-dniowej kwarantanny. W miejscu pobytu da się unikać
bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, a osoby poddane kwarantannie będą miały do dyspozycji prywatny pokój
z telewizją i dostępem do Internetu, dostęp do własnej łazienki oraz własną kuchnię lub wyżywienie.

Miejsce i data:

Miejsce i
data:

Podpis:

Podpis:

CZĘŚĆ IV
Zaświadczenie o spełniającym wymogi miejscu pobytu na czas kwarantanny
wjazdowej.
- wypełnia osoba udostępniająca miejsce pobytu

Dzieci poniżej 16 roku życia mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym i osoba
towarzysząca w podróży, która zostanie poddana kwarantannie w tym samym miejscu:
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Informacje o osobie udostępniającej miejsce pobytu:
Nazwisko/Nazwa firmy:
Adres:
Numer telefonu:

Informacje o miejscu pobytu:
Adres:
Rodzaj miejsca pobytu:
(Np. prywatne mieszkanie/hotel itp.)
Okres, na który udostępniono miejsce pobytu:

Oświadczam, że udostępniam miejsce pobytu w celu przeprowadzenia kwarantanny wjazdowej w podanym
terminie. W miejscu pobytu da się uniknąć bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, a osoba lub osoby odbywające
kwarantannę będą miały prywatny pokój, dostęp do własnej łazienki i własnej kuchni lub wyżywienia.

Miejsce i data:

Podpis:

