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Basın bildirisi 

Sayı.: 161 – 2021 

Tarih: 19.11.2021 

Norveç’e girişlerde yeni önlemler 

Hükûmet, salgın durumunun bir sonucu olarak, girişten önce negatif test sonucu 

sunma şartını yeniden uygulamaya ve Norveç'e girişte mevcut test ve giriş kaydı 

şartlarını genişletmeye karar vermiştir.  

– Yurt dışından gelen enfeksiyonu sınırlamak için 26 Kasım'dan itibaren giriş önlemlerini 

sıkılaştırıyoruz. Bu tarihten itibaren herkes Norveç'e girmeden önce kayıt yaptırmalıdır. 

Sağlık uzmanlarının tavsiyelerine dayanarak, ülkeye girişten önce yapılan negatif test şartını 

da yeniden getiriyoruz. Bu, onaylanmış bir korona sertifikası ile tam aşılı olduğunu veya son 

altı ay içinde Covid-19 geçirdiğini belgeleyemeyen herkes için geçerlidir. Bu, hangi ülkeden 

seyahat ettiğinize bakılmaksızın geçerli olacaktır, diyor Adalet ve Acil Durum Yönetimi 

Bakanı Emilie Enger Mehl (Sp).  

26 Kasım'dan itibaren geçerli olacak giriş önlemlerindeki en önemli değişiklikler şunlardır:  

 Artık, genel bir kural olarak tüm yolcuların giriş kayıt sistemine kaydolması 

zorunluluğu olacaktır. 16 yaş altı çocuklar ve seçkin gruplar için istisnalar yapılacaktır. 

Tüm yolcular, kontrol sırasında bunun teyidini ve olası bir korona sertifikasını polise 

sunmakla yükümlüdür. 

 Yabancılar Kanunu uyarınca giriş hakkı olan tüm yabancıların ülkeye girişlerine izin 

verilecektir.  

 Norveç Denizcilik Müdürlüğü ile Norveç Tarım Müdürlüğü’nün başvuru şemaları iptal 

edilecektir. 

 Giriş kaydı, giriş karantinası ve girişle ilgili testlere ilişkin kurallara uyulmaması, 

koşullara bağlı olarak yabancıların sınır dışı edilmesi için hala gerekçe 

oluşturabilecektir. Bununla ilgili belge eksikliği de sınır dışı edilmeye yol açabilir. 

Norveçliler de dahil olmak üzere tüm yolcular, giriş yükümlülüklerini ihlal ettikleri için 

polise ihbar edilebilir ve olası bir para cezasına çarptırılabilir.  

 Doğrulanabilir korona sertifikası ile tam aşılı olduklarını veya son altı ay içinde Covid-

19 geçirdiklerini belgeleyemeyenler için girişten 24 saat önce alınmış bir negatif test 

sonucu sunma şartını yeniden getiriyoruz. Bu, hangi ülkeden gelindiğine 

bakılmaksızın geçerli olacaktır, ancak 18 yaşından küçük yolcular için geçerli 

değerlidir.  
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 Ek olarak, girişte kendini test etme zorunluluğu değiştirilerek, Norveç'e nereden 

gelindiğine bakılmaksızın kendini test etme zorunluluğu olacaktır. Şimdiye kadar bu 

zorunluluk yalnızca karantina gerektiren bir bölgede bulunmuş kişileri kapsıyordu. 

Artık bu zorunluluk, tam aşılı olduğunu veya son altı ay içinde Covid-19 geçirdiğini 

korona sertifikası ile belgeleyemeyen herkes için geçerlidir. Norveç'e girişlerde test 

yaptırma yükümlülüğüne dair diğer istisnalar devam etmektedir.  

 Test yaptırmak zorunda olanlar, sınırdaki bir test merkezinde veya - sınırda böyle bir 

merkezin olmadığı durumlarda - 24 saat içinde kendilerini test edebilirler. Ülkenin tüm 

belediyeleri, ülkeye gelen ve test yaptırma zorunluluğu olan tüm yolcuları test 

edebilmek için hazırlıklı olmalıdır.  

 Ulusal Kontrol Merkezi'ndeki personel gücünü de gelen yolcular için artırıyoruz. 

Böylece oradaki kontrol faaliyeti yeniden başlatılacak ve belediyeler, belediyelerin 

takipçileri olmasını gerektirebilecek yolcular hakkında bilgi alabileceklerdir.  
 Hükûmet, giriş karantinası kurallarında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. 

Karantina düzenlemeleri muhtemelen tüm kış dönemi boyunca geçerli olacaktır.  

 

Karantina oteli uygulaması, uygun başka bir ikamet yeri olmayanlara sunulan bir hizmet 

olarak bir sonraki duyuruya kadar devam edecektir. 


