Yeniden açılış için bir sonraki
aşamaya 27 Mayıs’ta geçiliyor
Hükûmet, yeniden açılış planının ikinci aşamasına 27 Mayıs
Perşembe, gece yarısı itibariyle geçiyor. Bu andan itibaren bugüne
kıyasla daha fazla insanın toplanabilmesi ve bulaş oranının az
olduğu yerlerdeki anaokullar ve okulların yeşil tedbir düzeyine
geçebilmesi, uygulanan bu yeni düzenlemeler arasında. Yurt içinde
seyahat etmeme tavsiyesi ise bugünden itibaren geçerli olmayacak.
-Hastaneye yatırılan kişi sayısının azaldığını görüyoruz. Vaka sayıları da stabilize
oldu. 18 yaş üzerinde olanların yüzde 36'sı ilk aşı dozunu yaptırdı. Aşılamalar plana
göre ilerlemekte. Hükûmet, toplu bir değerlendirme yaptıktan sonra, Norveç’in
yeniden açılması planının ikinci kademesine geçilmesinin savunulur olduğu
sonucuna vardı. Artık Norveç’i yeniden hızlandırmak için daha etkili bir şekilde
çalışabiliriz, diyor Başbakan Erna Solberg.
İkinci kademeye geçme kararı, Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nün
tavsiyelerine dayanmaktadır.
Ancak, şu anda ulusal çapta hafifletmeler uygulamamıza rağmen dikkatli olmalıyız.
Bazı yerlerde görülen yerel salgınlar ve enfeksiyon oranı artışı, yerel çapta daha sıkı
kurallara ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu, ülkenin farklı yerlerinde farklı tedbirler
uygulanmasına hazırlıklı olmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor.
-Ulusal çapta şimdi uyguladığımız açılmayla, belediyelerin enfeksiyonu kontrol altında
tutmak için yerel çapta daha sıkı kurallar olup olmaması gerektiğini
değerlendirebilmeleri için onlara yeterince zaman tanımamız önemlidir, diyor Solberg.
Başbakan, değişikliklerin bu nedenle 27 Mayıs'a kadar yürürlüğe girmeyeceğini
vurguluyor.
Hükûmetin kademeli yeniden açılma planında bazı küçük ayarlamalar yapılıyor. Bu,
3. ve 4. kademeler için de geçerli.

Anaokulları ve okullar yeşil seviyeye geçiyor
Şimdiye kadar tüm anaokullarında ve okullarda ulusal çapta sarı eylem düzeyi geçerli
olmuştur. 27 Mayıs'tan itibaren belediyeler, yerel enfeksiyon durumuna bağlı olarak
okullarda ve anaokullarında hangi önlem düzeylerinin uygulanacağına dair kararları
kendileri verebilecek. Bu, enfeksiyon seviyesi az olan belediyelerin bundan böyle
trafik ışığı modelindeki yeşil seviyeye geçmek isteyip istemediklerini
değerlendirebilecekleri anlamına geliyor.
- Hükûmet Norveç’i yeniden açtığında, çocuklara ve gençlere öncelik verecek. Onlar,
yetişkinlerden daha hafif önlemlere maruz kalacaklar. İkinci adım, birçok

anaokulunda ve okulda daha normal bir günlük yaşam anlamına geliyor. Öğrencilerin
fiziksel ortamdaki eğitim mekânlarında daha fazla bulunabilmelerine izin verilecek. Bu
şekilde hem görüşüp hem de en iyi eğitimi alabilecekler, diyor Eğitim ve Entegrasyon
Bakanı Guri Melby.
Yeşil düzeye geçmenin ön koşulları, belediyedeki bulaş oranının belli bir süre
boyunca düşük olması, iyi test kapasitesi olması ve enfeksiyon vakalarının sayısı
konusunda devamlı güncel bilgilere sahip olunmasıdır. Ayrıca, sarı veya kırmızı
önlem düzeyine hızlı bir şekilde geçebilmek için belediyelerin bir planı olması
gerekiyor.
Üniversitelerde ve yüksekokullarda fiziksel ortamda daha fazla eğitime izin
verilebilmesi için, daha fazla düzenli test yaptırılacak olup filyasyon çalışmalarını
kolaylaştırmak için de kimlerin orada bulunduğu kayıtlara geçirilecektir.

Boş zaman faaliyetleri
Kitle sporları aktivitelerinde ve kültürel ve boş zaman faaliyetlerinde organize
antrenman için tavsiye edilen grup büyüklüğü, 20 yaşın üzerindeki yetişkinler için
artırılmıştır: Kapalı alanlarda 10 ila 20 kişi ve açık alanlarda ise 20 ila 30 kişi
bulunabilecek. Farklı kohortlarda ayrı tutulmaları şartıyla birkaç grup aynı anda aktif
olabilecek.

Etkinlikler
2. aşamada, çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerde daha fazla katılımcı
bulunabilecek. Aynı belediyeden gelen 20 yaş altı katılımcıların bir araya geldiği
kapalı mekân etkinliklerine en fazla 100 kişi katılabilecek.
- Çocukların ve gençlerin artık bir araya gelip aktivitelerle uğraşabilmesini şimdi
kolaylaştırdığımız için memnunum. Aynı belediyeden olmaları şart değil. Bu, bir
belediyede yaşayıp komşu belediyedeki bir dernek, spor takımı veya kulüpte, örneğin
komşu belediyede idmana katılan, antrenman yapan, veya testler yapan ve benzeri
faaliyetlerde bulunan çocukların ve gençlerin, komşu belediyedeki dernekle
etkinliklere de katılabilecekleri anlamına geliyor, diyor Çocuk ve Aile Bakanı Kjell
Ingolf Ropstad.
Halka açık, kapalı alan etkinliklerinde sabit, önceden belirlenmiş yerleri olmaksızın
bulunabilecek kişi sayısı 10'dan 50 kişiye çıkarılıyor. Özel evlerde, bahçelerde ve kır
evlerinde yer almayan özel toplanmalarda, kapalı alanlarda bulunabilen kişi sayısı 10
kişiden 20 kişiye, açık alanlarda ise 20 kişiden 30 kişiye çıkarılıyor. Bu, örneğin,
kiralanmış mekânlardaki, veya halka açık yerlerdeki kutlamalar için geçerlidir.
Özel evlerde, tavsiyelere göre ziyarete gelebilen kişilerin sayısı 1 metrelik mesafe
korunabildiği sürece, 5'ten 10'a çıkarılıyor.

Korumalı statüsü (Lovdata) olanlar, evlere yapılan ziyaretlerde en fazla kaç kişinin bir
araya gelebileceğine ilişkin tavsiyedeki kişi sayısı hesabına dahil değildir. Ancak,
korumalı olmayanlar arasında mesafe bulundurmak hâlâ mümkün olmalıdır.
Fuarlar ve geçici pazar yerlerinde bundan böyle etkinliklerdeki kurallar değil,
AVM’lerdeki kurallar geçerli olacaktır.

Yurt içi seyahatler
Artık yurt içinde seyahat etmek mümkündür, ancak bulaşın gidilen yerler arasında
yayılmasını önlemek için gezinin mümkün olduğunca planlanması önemlidir. Bu,
özellikle enfeksiyon oranı yüksek bölgelerden seyahat edenler için önemlidir.
Katı tedbirlerin uygulandığı bir belediyede yaşayan ve daha hafif tedbirleri olan bir
belediyeye seyahat eden korumalı statüsü olan kişiler (Lovdata) için, ikamet ettikleri
belediyedeki kurallara ve tavsiyelere riayet etmek gerekliliği tavsiyesi artık geçerli
değildir.
Yurt içi seyahat alanında değiştirilen bu tavsiyeler, belediyelerin ek hazırlık veya
değerlendirmeler yapmalarını gerektirmediğinden, bu değişiklik bugünden itibaren
geçerli olacaktır.

Alkol servisi
Müşterileri içeri alma ve alkol servisi yapma yasağının başlayacağı saat 24.00 olarak
uzatılmıştır. Alkol servisi yaparken yemek servisi yapma zorunluluğu ise kaldırılmıştır.
Ancak bir masa etrafında oturma gerekliliği ve bir metrelik mesafe bulundurma koşulu
hâlâ geçerlidir.

Test yaptırma
Hükûmet, yeniden açılmanın enfeksiyon riskini daha da artırdığı yerlerde, özellikle
uzun süredir katı önlemlerin uygulandığı yerlerde, kitlesel testlerin daha fazla
kullanılmasının önünü açacaktır.
-Testlerin özel sektör tarafından da yaptırılabilmesi için ortaya nasıl bir sistem
koyabileceğimizi inceleyeceğiz. Bu şekilde, örneğin daha fazla insanın etkinliklere
katılabilmesi için, test kapasitesi artırılabilecek. Bunun bedelini devletin karşılamasını
öngörüyoruz, diyor Guri Melby.
Belediyelerin hastalık şüphesi olmadan insanları test edebilmeleri için test kriterleri
değiştirilmiştir. Belediyelere, müsait test kapasitelerini bu yeni amaçlara öncelik
vererek kullanma fırsatı verilmiştir.
- Ayrıca kitlesel testleri ruh sağlığı bakımı ve madde bağımlılığı bakımı kapsamındaki
boş zaman hizmetlerinde, düşük eşikli hizmetlerde ve çalışanların birçok kişiyle
yoğun temas içinde olduğu işyerlerinde de kullanacağız. Okul tatillerinde, çocuklara
ve gençlere yönelik yaz okullarına, yaz etkinliklerine ve yaz kampları gibi etkinliklere
daha büyük ölçüde izin verebilmemiz için testlerden düzenli bir şekilde
yararlanacağız, diyor Kjell İngolf Ropstad.

Üst düzey sporculuk
Üst düzey sporculuk yeniden açılış planında yeni bir kategori oluşturuyor. 2.
aşamada futbolun Post-Nord liginde ve şimdiye kadar yapılmasına izin verilmeyen
üst düzey spor serilerinde antrenman maçlarına yapılmasına artık izin veriliyor.
Hükûmet, 27 Mayıs'tan üç hafta sonra da antrenman maçlarından edinilen
deneyimleri temel alarak ve enfeksiyon durumunun buna izin vermesi şartıyla aynı
seride lig maçları yapılmasına izin verecek.

Tanımlar
Tam aşılanmış sayılanlar:
• Son dozdan 1 hafta sonrası itibariyle, iki doz aşı yaptırmış olanlar.
• Covid-19 geçirenler ve test tarihinden en az 3 hafta sonra bir aşı dozu verilen
kişiler, aşılamadan 1 hafta sonrası itibariyle.
• 1. aşı dozunu alanlar, ve onaylanmış bir laboratuvar yöntemi ile aşılamadan en az 3
hafta sonra Covid-19 testi pozitif çıkıp izolasyon süresini de tamamlanmış olanlar.
Korumalı sayılanlar:
• Tam aşılanmış olanlar
• İlk aşı dozunu alanların aşılamadan sonraki 3 ila 15 haftalık dönemleri.
• Covid-19 geçirenlerin, izolasyon süresini tamamlamalarından itibaren onaylı bir
laboratuvar yöntemiyle test yaptırdıktan sonraki 6 aylık dönemleri.

27 Mayıs'tan itibaren geçerli olan ulusal önlemler
şunlardır:
Tüm ülke için öneriler
1 metre mesafe bulundurun. Ellerinizi temiz tutun. Hastaysanız evde kalın.
Sosyal temas
• On kişiden fazla misafir kabul etmeyin. (yeni)
• Tüm konuklar aynı haneden geliyorsa, birkaç kişi daha olmanız mümkündür, ancak
mesafenizi korumanız gerekir.
• Açık havada bir araya gelinmesi tavsiye edilmektedir.
• Anaokulları ve ilkokullardaki çocuklar kendi kohortlarından ziyaretçi kabul
edebilirler.

• Ev ziyaretlerinde, korumalı kişiler (Lovdata) kişi sayısı sınırına dahil edilmez, ancak
yine de korunmayanlar (Lovdata) ile aralarında mesafe bulundurmaları mümkün
olmalıdır. (yeni)

Seyahatler
• Yurt dışına seyahatler tavsiye edilmemektedir. Sadece çok zorunlu olan seyahatlere
çıkılabilir.
• Yurt içi seyahatler gerçekleştirilebilir. Korumalı olmayanlar, özellikle dikkatli olmalı
ve seyahatlerini, enfeksiyonun değişik yerler arasında yayılmasını olabildiğince
önleyecek şekilde planlamalıdır. Bu, özellikle enfeksiyon oranı yüksek bölgelerden
seyahat eden insanlar için önemlidir. (yeni)
• Daha hafif önlemlerin geçerli olduğu belediyelere seyahat eden kişiler, normalde
yaşadıkları belediyede geçerli olan tavsiyelere uymalıdır. Bu, korumalı (Lovdata)
kişiler için geçerli değildir. (yeni)

Okullar ve anaokulları
Anaokulları ve okullar, belediyelerinin yerel değerlendirmelerine göre yeşil, sarı veya
kırmızı önlem düzeyini içeren trafik ışığı modelini takip edecektir. Artık tüm
anaokullarının ve okulların sarı seviyede olması gerektiğine dair ulusal düzeyde
verilen bir karar yoktur. (yeni)

Yüksek öğrenim
• Fiziksel ortamda daha fazla eğitim verilmesi ve düzenli testlerin kullanımının
artırılması. (yeni)
• Filyasyonu kolaylaştırmak için eğitim mekânlarında kimin bulunduğunun ve
yerlerinin kaydedilmesi. (yeni)

İş hayatı
• İmkânı ve / veya esnek çalışma saatleri olan herkes için evden çalışma.

Ticaret sektörü
• Enfeksiyon kontrol önlemleri ile açık tutulacak, bkz. sektörün kendi branş standardı
ve yönetmeliklerdeki şartlar.
• Ticaret fuarları ve geçici pazar yerleri, ticaret sektörü gibi düzenlenecek olup artık
etkinlik sayılmamaktadır. Onay veren konukların iletişim bilgilerini kaydetme
zorunluluğu da vardır. (yeni)

Spor ve boş zaman faaliyetleri
• 20 yaşın üzerindeki yetişkinler, aralarında en az bir metre mesafe bulundurdukları
sürece, 20 kişiye kadar gruplar halinde kapalı mekânlarda egzersiz, prova vb. gibi
organize faaliyetlere katılabilirler. (Yeni)
• 20 yaşın üzerindeki yetişkinler, aralarında en az bir metre mesafe bulundurdukları
sürece, 30 kişiye kadar gruplar halinde organize açık hava faaliyetleri
gerçekleştirebilirler. (Yeni)

• Grupların ayrı tutulması ve hem tek tek hem de toplu olarak enfeksiyon kontrol
tedbirlerine uyabilmeleri şartıyla birkaç grup aynı antrenman / egzersiz alanında
toplanabilir.
• 20 yaşın altındaki çocuklar ve gençler, spor, kültür ve boş zaman etkinliklerine
katılıp antrenman yapabilirler ve faaliyetlere katılabilmeleri için gerektiğinde 1 metre
mesafe tavsiyesinden muaf tutulabilirler.
• Çocuklar ve gençler başka bir belediyede bir takım, dernek veya benzeri bir grupla
egzersiz / antrenman yaparsa, enfeksiyon durumu buna elverdiği sürece bu takımla /
dernekle yarışabileceklerdir.
• Belediye içinde başka rakipleri olmayan küçük belediyelerin ekipleri, oradaki
enfeksiyon seviyesinin aynı olması şartıyla yarışmak için komşu belediyeye gidebilir.
(Yeni)
• Kapalı alanlar yerine açık alanlarda aktiviteler yapılması teşvik edilmektedir.

Üst düzey sporlar (yeni)
• Üst düzey sporcular hem açık havada hem de kapalı alanlarda normal bir şekilde
antrenman yapabilirler.
• Post-Nord ligi de dahil olmak üzere, üst düzey spor dallarındaki tüm takımların
antrenman maçları yapmalarına izin verilecektir. Antrenman maçlarından edinilen
deneyimler ve enfeksiyon durumu uygunsa, 2. aşamanın uygulanmasından üç hafta
sonra seri maçları açılacaktır. (yeni)
• 2. aşamaya geçtikten üç hafta sonra antrenman maçlarından edinilen deneyimleri
temel alarak ve enfeksiyon durumunun buna izin vermesi şartıyla lig maçları
yapılmasına izin verilecek. (yeni)

Bütün ülkede geçerli kurallar
Etkinlikler
Bulaşın değişik yerler arasında yayılmasını olabildiğince engellemek için
etkinliklere katılımların planlanması ve dikkatli olunması teşvik edilmektedir.
Enfeksiyon seviyesi yüksek olan bir belediyede yaşıyorsanız başka bir belediyede
etkinliklere katılmamak, bu tür tedbirlerden biridir.
Etkinlikler için geçerli kurallar şunlardır:
• Kendi eviniz hariç, kapalı alanlarda meydana gelen toplanmalarda, örneğin
kiralanmış bir mekânda yapılan bir doğum günü partisinde, en fazla 20 kişi
bulunabilir. Açık alanlarda üst sınır 30 kişidir. Anaokulunda veya ilkokulda aynı
kohortta olan çocuklar, etkinliğin organize edilebilmesi için gerekli sayıda yetişkinle
birlikte bir araya gelebilir. (yeni)
• Halka açık, kapalı alanlardaki etkinliklerde sabit, önceden belirlenmiş oturma yeri
yoksa en fazla 50 kişi toplanabilir. Ancak aynı belediyeden gelen, 20 yaş altındaki
katılımcıları bir araya getiren antrenmanlarda, provalarda, testlerde ve benzer
etkinliklerde aynı belediyeden gelen 100'e kadar kişi katılabilir. (yeni)

• Seyircilerin hepsinin sabit, önceden belirlenmiş yerlerde oturdukları etkinliklerde en
fazla 200 kişi bulunabilir (yeni)
• Açık alanlarda en fazla 200 kişi bulunabilir, ancak sabit, önceden belirlenmiş
yerlerde oturdukları takdirde ve kohortlar arasında iki metre mesafe bulundurulması
şartıyla 600 kişi (200 kişilik 3 farklı kohort şeklinde) bulunabilir.
• Organizatör, seyircilerin sabit, önceden belirlenmiş koltuklarda oturduğu
etkinliklerde aynı hane üyesi olmayan katılımcılar arasındaki mesafe gereksinimlerini
karşılamak için önlemler almalıdır. Gerekirse bunu sağlamak için güvenlik personeli
kullanmalıdır.
• Etkinliklerde yeme içme yerlerindeki gibi alkol servisi yapmak mümkün olacaktır.
Barlar, yeme içme yerleri ve içki servisi yapma ruhsatı olan etkinlikler
• Müşterileri içeri alma ve alkol servisi yapma yasağı saat 24.00’te başlayacaktır.
Yemek servisi yapma zorunluluğu yoktur. (yeni)
• Enfeksiyon kontrol tedbirleri uygulama şartı: Kayıt, kişi sayısı kısıtlaması ve hem
kapalı hem de açık alanlarda mesafe tutma şartı.

