
Giriş karantinası şartı kaldırılıyor 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine Hükûmet, giriş 
karantinası şartını, enfeksiyon kontrolü açısından artık gerekli 
görülmediği için kaldırıyor. Giriş karantinası şartına 26 Ocak 2022 
gece yarısı itibariyle son verilecektir. 
 
Bugün, karantina zorunluluğu olan bir bölgeden Norveç'e gelen ve tam aşılı 
olduğunu veya geçerli bir korona sertifikası ile Covid-19 geçirdiğini 
belgeleyemeyen kişilerin giriş karantinasında bulunması gerekiyor. (10 günlük 
giriş karantinasına, ülkeye varıştan en geç üç gün sonra yapılan bir negatif test ile 
yine de son verilebiliyor). FHI, "korona sertifikası olmayan" yolcuların, kayıtlı tüm 
yolcuların yüzde 7'sini ve enfeksiyon vakalarının yüzde 4'ünü oluşturduğuna 
dikkat çekiyor. FHI değerlendirmesinde, önlemin Norveç'te salgının gelişimi veya 
hastane kapasitesi için çok az önemi olduğu ve mevcut durumda giriş 
karantinasının gerekli olmadığı kanaatindedir. 
 
–  FHI’nin, korona sertifikası olmayıp ülkeye giriş yapan yolcular arasında enfekte 
olanların oranının, Norveç'teki genel enfeksiyon durumu göz önünde 
bulundurulduğunda çok küçük olduğu ve giriş karantinası şartını değiştirme 
zamanının geldiği yönündeki değerlendirmesine katılıyorum, diyor Sağlık ve 
Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol. – Giriş karantinasının sona ermesi, 
ülkeye girişin kolaylaştırılmasıyla toplumun daha hızlı açılmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu, genel olarak iş dünyası ve özel olarak turizm endüstrisi için 
olumlu sosyo-ekonomik sonuçlar doğurabilir. 
 
Ancak yolcular hâlâ kendilerini test etmeli ve Norveç'e vardıklarında kayıt 
yaptırmalıdır. Ülkeye varıştan önce yapılan negatif test sonucu gösterme şartı, 
tam olarak aşılandıklarını veya Covid-19 geçirdiklerini bir korona sertifikası ile 
belgeleyemeyen kişiler için de geçerlidir. Ülkeye giriş yapanların semptomları 
olması durumunda test yaptırmalarını ve pozitif sonuç durumunda izolasyonda 
bulunmaları gerektiğini hatırlamak önemlidir. Hâlihazırda giriş karantinasında 
bulunanlar 26 Ocak gece yarısından itibaren buna son verebilirler. 
- Giriş karantinası şartını artık kaldırmamız gerektiğini düşünmemizin önemli bir 
nedeni, enfeksiyon ve giriş karantinasını bağlamları içinde görme ihtiyacıdır. 



Hane halkı üyesi olmayan veya benzer şekilde yakınlıkları bulunmayan yakın 
temaslılar için temaslı karantinası (smittekarantene) zaten sonlandırılmıştır. 26 
Ocak'tan itibaren hane halkı üyeleri ve benzer yakınlar için enfeksiyon karantinası 
yerine günlük testler yaptırmak mümkün olacaktır, diyor Kjerkol. 
 
Enfeksiyon durumunun değişmesi veya daha sıkı önlemler gerektiren yeni bir 
virüs varyantı çıkması durumunda giriş karantinası yeniden uygulanabilir. 
Hükûmet, Şubat ayı başında, örneğin sınırdaki test şartlarının da dahil olduğu, 
tüm giriş uygulamalarını kapsayan genel bir değerlendirme ile konuya geri dönüş 
yapacaktır. 
 
• Basın bülteni: Test, artık yakın temaslılar için enfeksiyon karantinasının yerine 
geçecek 
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