
Hükûmet, bazı belediyelerde bölgesel 
enfeksiyon kontrol önlemleri alınmasına 
karar vermiştir 
 
Hükûmet, yeni Omicron virüs varyantının yayılmasını geciktirmek 
ve sınırlamak için Oslo’da ve Viken ve Innlandet’nin bazı 
belediyelerinde bölgesel önlemler getirmektedir. 
 
- Amacımız pandemiyi kontrol altında tutmaya devam etmektir. Şimdi Omicron 
varyantı ile enfeksiyon salgınlarından etkilenebilecek belediyelerdeki sağlık 
hizmetlerinin kapasitesini korumalıyız. Bu bölgelerde yakın teması ve hareketliliği 
hızla sınırlamamız önemlidir. Aynı zamanda, insanların yaşamlarına gereksiz 
kısıtlamalar getirmek istemiyoruz. Ancak Hükûmet bunu gerekli bulursa daha 
katı önlemler de alabilir, diyor Başbakan Jonas Gahr Støre. 
 
Oslo'da bir iş yerinin Noel kutlama etkinliğinde Omicron varyantıyla yayılan 
önemli bir salgın olduğu bilgisi doğrulanmıştır. Etkinliğe Oslo'dan ve başkentin 
çevresindeki belediyelerden gelen kişiler katılmıştır. Buna ek olarak, Omicron 
varyantının Øygarden'de ve güney Afrika'dan Norveç'e gelen bazı yolcularda 
bulunduğu doğrulanmıştır. 
 
Hızla yayılıyor 
Halk Sağlığı Enstitüsü’ne göre bu geniş çaplı salgın olayının etkinlikten 
kaynaklanması, hem Omicron'un büyük bir yayılma potansiyeline sahip 
olduğunu, hem de de enfeksiyonun yayılması açısından aşı etkisinin düşük 
olabileceğini göstermektedir. 
Omicron varyantının daha ciddi hastalığa yol açıp açmadığı konusunda henüz 
herhangi bir sonuca varılmadı. Aşılar muhtemelen ciddi hastalıklara karşı koruma 
sağlıyor, ancak koruma dereceleri hâlâ belirsiz. 
 
- Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bölgesel önlemlerle, aşılanan yaşlı sayısı 
artana dek ve daha fazla bilgimiz olana kadar Omicron varyantının Norveç'te 
yayılmasını geciktireceğiz. Ayrıca ülke genelinde, özellikle Oslo ve Viken'de, 
enfeksiyonun arttığını görüyoruz. Bu önlemler enfeksiyonun genel yayılmasını da 
sınırlayacaktır, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol. 
 
Bölgesel önlemler, Omicron varyantının devam eden salgınlarından etkilenen ve 
uzman sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir yükün olduğu belediyelerde 
uygulanmaktadır. Akershus Üniversite Hastanesi kabul alanına giren belediyeler 



de uygulamaya dahil edilmiştir. Bu belediyelerin birçoğu, büyük hareketliliğin 
olduğu ortak bir yaşam ve çalışma bölgesinin parçasıdır. 
 
Seçili belediyelerde yönetmeliklerle aşağıdaki bölgesel önlemler 
getirilmiştir: 
 
• Mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar, toplu taşıma araçları, kapalı 
istasyon alanları ve taksilerde en az bir metre mesafenin korunmasının mümkün 
olmadığı durumlarda zorunlu maske kullanımı. Maske takma zorunluluğu, 12 
yasından küçük çocuklar, veya tıbbi veya başka nedenlerle yüz maskesi 
takamayanlar için geçerli değildir. Ayrıca, çok sayıda insanın olduğu ve mesafeyi 
korumanın zor olduğu durumlarda, örneğin bir etkinlikten sonra, ceketinizi diğer 
birçok kişiyle aynı anda alacağınız zaman veya bir futbol stadyumundan çıkarken 
maske takmanız tavsiye edilir. Sabit ve önceden belirlenmiş bir yerde, veya bir 
restoranda, masada otururken maske takma zorunluluğu yoktur. 
• Önemli ve gerekli hizmetlerden taviz vermeden evden çalışmanın mümkün 
olduğu iş yerlerinde, çalışanların haftanın tamamında veya bir bölümünde evden 
çalışması sağlanmalıdır. Bu, örneğin, çalışanların yarı zamanlı olarak evden 
çalışmasıyla uygulanabilir. 
• Halka açık bir yerde veya kiralanmış/ödünç alınmış tesislerde en fazla 100 kişi 
bulunması şeklinde, kapalı mekanlarda özel etkinlikler için kişi sayısı kısıtlamaları 
uygulanmalıdır. 
• Restoranların ve organizatörlerin enfeksiyona maruz kalmaları durumunda 
misafirleri bilgilendirebilmeleri için konuklarını kaydetme yükümlülüğü. 
• İçki ruhsatı olan restoranlar ve etkinlikler için alkollü içki servisinin masaya 
yapılması koşulu 
• İçki ruhsatı olan restoranlarda tüm misafirlerin oturma yeri olması zorunluluğu 
• Sabit, tahsis edilmiş oturma yerleri bulunmayan iç mekân etkinliklerine en fazla 
600 kişi alınması şeklinde sınırlama (200 kişilik gruplar halinde). 
 
Aşağıdaki belediyeler, bölgesel önlemlere ilişkin yönetmelikler 
kapsamındadır: 
 

• Oslo 

• Asker 

• Bærum 

• Grue 

• Kongsvinger 



• Nord-Odal 

• Sør-Odal 

• Eidskog 

• Hurdal 

• Nannestad 

• Ullensaker 

• Gjerdrum 

• Nes 

• Lørenskog 

• Lillestrøm 

• Rælingen 

• Aurskog-Høland 

• Enebakk 

• Nordre Follo 

• Ås 

• Nesodden 

• Frogn 
 
Bölgesel önlemler 3 Aralık 2021 Cuma gece yarısı itibariyle yürürlüğe girecektir. 
Önlemler ilk aşamada 14 gün sürecektir. 


