Formular de înregistrare a călătoriei pentru
persoanele care călătoresc în Norvegia și
confirmarea unui loc de reședință adecvat
pentru efectuarea carantinei
Despre formular
Acest formular trebuie completat înainte de intrarea în Norvegia și predat poliției la controlul de
frontieră. Partea 1 și Partea 2 trebuie completată de toți cei care sosesc din zonele care impun o
obligație de carantină.
Totuși, acest lucru nu se aplică anumitor grupuri de persoane, așa cum se menționează în
regulamentele covid-19 § 5 b, al doilea paragraf, pentru care va completa doar partea II. Aceasta
include solicitanții de azil și refugiații de relocare, copiii cu vârsta sub 16 ani (care călătoresc cu un
adult), persoanele cărora li se acordă o adresă blocată, diplomații, persoanele invitate de către
autoritățile norvegiene, personalul străin de apărare și personalul demn de protecție din cadrul
Serviciului de Informații și al Serviciului de Securitate al Poliției.
Persoanele care sunt scutite de obligația de carantină atât în timpul orelor de lucru, cât și în
timpul liber trebuie să completeze doar partea 1.
Persoanele care urmează să confirme un loc de reședință adecvat pentru efectuarea carantinei
trebuie să completeze părțile 1 și 2 și, în plus, să livreze partea 3 sau 4.
Poliția va stoca formularul timp de până la 20 de zile. Poliția poate dezvălui informațiile altora dacă
este necesar pentru a asigura respectarea obligației de carantină.
Încălcarea obligației de completare a formularului poate fi pedepsită cu amendă, dar numai atunci
când încălcarea a avut loc fără cauze rezonabile.

PARTEA 1 Înregistrarea călătoriei
Numele:
Data nașterii:
Numărul de telefon:
Numărul personal de identificare norvegian, numărul D sau numărul pașaportului :
Adresa locului de reședință planificat:
Municipalitatea:
Codul poștal:
În ce țări ați fost în ultimele 14 zile:
Angajatorul sau clientul – sau locul de muncă (Se completează numai dacă locuiți în afara Norvegiei și
veniți în Norvegia pentru a desfășura muncă sau lucrări):
Data intrării în țară:

Partea 2 Declarația pe proprie răspundere pentru persoanele care
urmează să intre în carantină după sosirea în țară
Ce sunt carantinele de sosire în țară?
Persoanele care călătoresc în Norvegia din zone cu niveluri ridicate de infecție vor sta în carantină
timp de zece zile după sosirea în țară. Regulile privind carantina trebuie să împiedice persoanele
infectate, fără să știe ele însele, să infecteze pe alții.
Când vă aflați în carantină la sosire în țară, puteți rămâne în afara locului de reședință numai dacă
puteți evita contactul apropiat cu alții. Nu puteți rămâne într-un loc de muncă în care stau și alții, la
școală sau la grădiniță. Nu este permisă utilizarea transportului public, cu excepția transportului către
și de la aeroport, din port sau din alt punct similar de sosire. Dacă aveți peste 12 ani, trebuie să
purtați o mască de protecție pe parcursul transportului public la locul de reședință.
Dacă dezvoltați o infecție respiratorie acută cu febră, tuse sau respirație grea în timpul perioadei de
carantină, trebuie să contactați serviciul de sănătate și îngrijire pentru a fi testat. Chiar dacă testul
este negativ, va trebui să rămâneți în carantină pentru restul perioadei de carantină.
Aceste reguli se aplică indiferent de locul în care stați în perioada de carantină, indiferent dacă acesta
se află într-o casă privată, într-o cabană, într-un hotel de carantină sau într-un alt loc care
îndeplinește cerințele unui loc de reședință adecvat pentru carantină.
Încălcarea intenționată sau grav neglijentă a regulilor de carantină poate fi pedepsită cu amenzi sau
închisoare de până la 6 luni.
Unde ar trebui să efectuez carantina de sosire în țară?
Trebuie să efectuați carantina la un hotel de carantină, cu excepția cazului în care:
a. Puteți documenta că sunteți rezident sau aveți o reședință permanentă în Norvegia și că stați în
casă sau în alt loc de reședință adecvat în perioada de carantină. Dacă nu sunteți înregistrat în
Norvegia, trebuie să prezentați un contract de închiriere pentru locuințe permanente sau un
document care să ateste că dețineți un domiciliu permanent în Norvegia.
b. Puteți documenta că sunteți căsătorit sau aveți un copil comun cu o persoană care are reședința
permanentă în Norvegia și că veți intra în carantina de sosire în casa soțului / soției sau a celuilalt
părinte. Copiii dvs. minori pot fi, de asemenea, în carantină în aceeași casă.
c. Ați venit în Norvegia pentru a desfășura muncă sau lucrări, iar angajatorul sau clientul dvs. oferă
un loc adecvat de ședere în perioada de carantină. Locul de cazare trebuie să aibă o cameră privată,
cu TV și internet, baie proprie și bucătărie proprie sau servire a meselor. La sosirea în țară, trebuie să
puteți prezenta o confirmare din partea angajatorului sau clientului cum că acesta furnizează locul de
reședință și că locul de reședință îndeplinește condițiile.
d. Nu veți desfășura muncă sau lucrări în Norvegia în timpul șederii și să aveți un alt loc adecvat în
care să stați în perioada de carantină, unde este posibil să evitați contactul apropiat cu alții. Locul de
reședință trebuie să aibă o cameră privată, acces la o baie proprie și o bucătărie proprie sau la
servirea meselor. La sosirea în țară, trebuie să puteți prezenta o confirmare din partea persoanei care
vă pune la dispoziție reședința cum că sunt îndeplinite aceste condiții.
e. Sunteți un solicitant de azil sau un refugiat de realocare. Atunci vi se va acorda un loc la un centru
de primire a azilului și veți efectua carantina acolo.
Dacă călătoriți cu cineva care se află în aceeași casă ca dvs., puteți efectua carantina în același loc de
reședință. Aceasta înseamnă că puteți împărți o baie și o bucătărie și nu este necesară o cameră

privată pentru fiecare persoană.
Mai multe despre hotelurile de carantină
După prezentarea documentației, poliția vă va lămuri dacă aveți datoria de a rămâne sau nu în
hoteluri de carantină. Dacă mergeți la un hotel de carantină, dar doriți să efectuați carantina într-un
alt municipiu, oraș sau sat decât cel de sosire, puteți alege acest lucru, cu condiția să existe
capacitate la hotelul de carantină specificat în care doriți să stați.
Cei care stau în hoteluri de carantină pot sta în afara hotelului dacă evită contactul apropiat cu ceilalți.
Aceasta înseamnă că puteți merge la plimbare și vă puteți deplasa acolo unde sunt puțini oameni.
Dacă nu aveți alte opțiuni, puteți merge la magazin și farmacie, atâta timp cât sunt respectate regulile
de control ale infecției.
Hotelurile în carantină costă 500 NOK pe zi atât pentru persoanele private, cât și pentru angajatori
sau clienți. Copiii cu vârsta sub 10 ani care locuiesc în aceeași cameră cu tutorele lor nu plătesc nici o
taxă, în timp ce copiii cu vârste între 10-18 ani trebuie să plătească jumătate din taxă, adică 250
NOK. Hotelul vă va oferi mâncare în timpul șederii dumneavoastră.
La hotelurile de carantină, veți avea ocazia să vă testați pentru covid-19, dar chiar dacă testul este
negativ, veți rămâne în carantină pentru restul perioadei de carantină.
Nu puteți fi forțat să stați în hotelul de carantină și puteți alege să părăsiți hotelul. Cu toate acestea,
în cazul unei încălcări observate a regulilor de carantină, poliția poate fi contactată. Poliția va putea
evalua urmărirea penală de încălcare a regulilor.
Puteți găsi mai multe informații despre regulile de carantină pe www.helsenorge.no și
www.regjeringen.no.
Confirm următoarele:
Confirm că m-am familiarizat cu regulile care se aplică persoanelor aflate în carantina de sosire.
De asemenea, confirm că:
Locuiesc în Norvegia sau am o reședință permanentă în Norvegia și voi efectua carantina la mine
acasă sau într-un alt loc de reședință adecvat și pot documenta acest lucru.
Sunt căsătorit sau am un copil comun cu o persoană care este rezidentă în Norvegia, voi efectua
carantina de sosire în țară în casa acestei persoane și pot documenta acest lucru.
Am venit în Norvegia pentru a desfășura muncă sau lucrări. Am confirmarea angajatorului sau
clientului meu cum că oferă un spațiu de locuit adecvat, cu o cameră privată cu TV și internet, baie și
bucătărie proprie sau servire a meselor. Dacă bifați aici, partea 3 a formularului trebuie
completată de angajator sau client.
Nu voi desfășura muncă sau lucrări în Norvegia. Am acces la un alt loc adecvat pentru a rămâne acolo
unde este posibil să evit contactul apropiat cu ceilalți, cu camere private, acces la propria baie și la
propria bucătărie sau la servirea meselor și am confirmare de la persoana care pune la dispoziție locul
de reședință. Dacă bifați aici, partea 4 a formularului trebuie completată de persoana care
pune la dispoziție locul de reședință.

Voi efectua carantina la hotelurile de carantină.

PARTEA 3
Confirmare de la angajator sau client care oferă un loc adecvat de
ședere în perioada de carantină
Informații despre angajator:
Numele Companiei:
Adresa:
Numărul de telefon:
Persoana de contact:
Informații despre locul de reședință:
Adresa:
Perioada de timp pentru care locul de reședință este pus la dispoziție:
Se confirmă faptul că persoana menționată mai sus va desfășura muncă sau lucrări pentru companie
și că compania oferă un loc adecvat de ședere în perioada de carantină de zece zile. La locul de
reședință, unde este posibil, să se evite contactul apropiat cu ceilalți, iar cei aflați în carantină vor
avea o cameră privată cu TV și internet, acces la propria baie și la propria bucătărie sau la servirea
meselor.

Locul și data:
Semnătura:

PARTEA 4
Confirmarea unui loc de reședință adecvat pentru efectuarea
carantinei de sosire în țară - se completează de persoana care pune
la dispoziție locul de reședință
Copiii sub 16 ani din aceeași casă și însoțitorii de călătorie care vor intra în carantină în
același loc:
Numele:
Data nașterii:
Numele:
Data nașterii:
Numele:
Data nașterii:
Informații despre persoana care pune la dispoziție locul de reședință:
Numele / numele companiei:

Adresa:

Numărul de telefon:
Informații despre locul de reședință:
Adresa:
Tipul locului de cazare:
(De exemplu, locuință privată / hotel etc.)
Perioada de timp în care locul de reședință este pus la dispoziție:
Se confirmă faptul că locul de reședință este pus la dispoziție pentru efectuarea carantinei de sosire în
țară în perioada specificată. La locul de reședință, este posibil să se evite contactul apropiat cu alții,
iar persoana sau persoanele aflate în carantină vor avea o cameră privată, acces la o baie proprie și
bucătărie proprie sau la servirea meselor.

Locul și data:

Semnătura:

