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Basın bildirisi 
 
 

Hükûmet yeniden açılma sürecine devam etmektedir 
 
Hükûmet, toplumun yeniden açılması sürecine devam ediyor ve şimdi de yeniden 
açılma planının üçüncü kademesine geçiyor. Artık evlere daha fazla misafirin kabul 
edilmesi ve etkinliklere daha fazla kişinin katılması mümkün olup, evden çalışma 
ihtiyacı azalacaktır. Çocuklar ve gençler, 1 metre mesafe koruma zorunluluğu 
olmaksızın, bölgeler ve şehirlerarası spor ve kültür etkinliklerine katılabilecekler. 
 
Yeni tavsiyeler hemen uygulanacak, düzenlemelerdeki değişiklikler ise 20 Haziran Pazar 
günü saat 12.00 itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
- Enfeksiyon oranları düşüyor, hastaneye yatırılan kişi sayısı azalıyor ve 18 yaş üstü nüfusun 
yaklaşık olarak yarısı en az bir doz aşı almış bulunuyor. Norveç'teki süreç, programa uygun 
bir şekilde ilerliyor ve yeniden açılmanın üçüncü kademesine geçmeye hazırız, diyor 
Başbakan Erna Solberg. 
 
Üçüncü kademeye geçilmesi kararı, Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nün 
tavsiyelerine dayanmaktadır. Yerel salgınlarla mücadele etmek için yerel düzenlemelere hâlâ 
ihtiyaç olabilir. 
 
- Ancak hâlâ dikkatli olmalıyız. Dünyanın birçok yerinde hâlâ gelişim şekli öngörülemeyen bir 
bulaş durumu ve mutasyonlarla ilgili bir belirsizlik var. Bu nedenle, ciddi derecede hazırlıklı 
olup Norveç’e giriş olanakları alanında kısıtlamalar uygulamalıyız. Norveç'in yeniden açılma 
süreci, sınır kapılarının henüz tam açılmamasını gerektiriyor, diye vurguluyor Solberg. 
 
Okullar ve anaokulları 
- Bütün pandemi boyunca çocuklara ve gençlere öncelik verdik. Yeniden açılmanın bu 
aşamasında da, çocuklar ve gençler için yetişkinlere göre daha az katı önlemler uygulandı, 
diyor Eğitim ve Entegrasyon Bakanı Guri Melby. 
 
Anaokullarında ve okullarda ne düzeyde önlem alınması gerektiğine hâlâ yerel yetkililer karar 
verecek. 
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Side 2 
 

- Yerel enfeksiyon durumu başka tedbirler gerektirmedikçe, okullar ve anaokulları tatil 
sonrasını yeşil düzeye uygun bir şekilde planlamalıdır. Çoğu okul ve anaokulunun sonbahara 
yeşil düzeyde ve daha normal koşullarda başlayacaklarına inancım tamdır. Üniversiteler, 
yüksek okullar ve meslek okulları da sonbahar döneminin başlangıcından itibaren fiziksel 
eğitim yapılabilmesi için planlar yapmalıdır, diyor Melby. 
 
- Bölgeler arası katılıma ve dolayısıyla ülkenin farklı yerlerinden çocukları bir araya getiren 
kupalar ve kongreler düzenlenmesine de izin veriyoruz. Ancak çocukların ve 20 yaş altındaki 
genç sporcuların katıldığı etkinliklerin kişi sayısı sınırlamalarına, hem yetişkinlerin hem de 
çocukların ve küçük kardeşlerinin de dahil edilmesi gerektiğini unutmayın, diyor Eğitim ve 
Entegrasyon Bakanı. 
 
Yaz kamplarına izin verilecek 
Bugün birçok çocuk ve genç yaz tatiline başlıyor. 
 
- Sanırım hem çocuklar hem de yetişkinler bu yıl yaz kamplarının nasıl olacağını merak 
ediyorlar. Bu yıl hem yaz kamplarına, hem aktivite kamplarına, hem de diğer boş zaman 
aktivitelerine katılmanın mümkün olacağı için mutluyum. Binlerce çocuk ve genç için kamp 
atmosferini sezebilme olanağı, yaşamları boyunca unutamayacakları hatıralar olarak 
kalacaktır, diyor Çocuk ve Aile Bakanı Kjell Ingolf Ropstad. 
 
Ülke dışına tatile gitmek mümkün olsa bile, hâlâ birtakım kısıtlamalar ve karmaşık kurallar 
söz konusu olacaktır. 
 
- Yurt dışına seyahat etmek yorucu olabilir ve dönüşte Norveç'e giriş yapmak için uzun 
kuyruklar oluşabilir. Hükûmetin tavsiyesi bu nedenle Norveç'te tatil yapılmasıdır. En güvenli 
ve en öngörülebilir çözüm budur, diyor Ropstad. 
 
Tanımlar 
 
Tam aşılanmış: 

• iki doz aşı olup son dozu almanızın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçtiyse. 
• Covid-19 geçirdiyseniz ve bir haftadan fazla bir süre önce bir doz korona aşısı 
olduysanız. Pozitif test sonucundan sonra üç hafta geçene kadar aşı dozunu 
alamazsınız. 
• Bir doz aşı olduktan üç hafta sonra korona testiniz pozitif çıktıysa. İzolasyon dönemini 
bitirdiğinizde tam aşılanmış sayılacaksınız. 

 
Korumalı: 

• tam aşılıysanız. 
• bir aşı dozu olduysanız ve bu dozu olalı 3 ila 15 hafta geçtiyse. 
• son altı ay içerisinde Covid-19 hastalığı geçirdiyseniz. 

 
3. aşamada geçerli olan ulusal önlemler şunlardır: 
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Ülkenin tümü için geçerli tavsiyeler 
 
1 metre mesafe tutun. Ellerinizi temiz tutun. Hastaysanız evde kalın. 
 
 
Sosyal temas 
 

• 20'den fazla misafir kabul etmeyin. (yeni) 
• Anaokullarına ve ilkokullara giden çocuklar, önerilen misafir sayısını aşsa bile kendi 
kohortlarından ziyaretçiler kabul edebilirler. 
• Korumalı kişiler (tanımına bağlantı) kişi sayısı sınırına dahil edilmeyecektir. 
• Mesafeye ilişkin tavsiyeler hâlâ geçerlidir, ancak korumalı kişiler, diğer korumalı kişiler 
ve risk grubunda olmayan korumasız kişilerle yakın sosyal temasta (bir metreden az) 
bulunabilirler. 
• Açık alanlarda görüşülmesi tavsiye edilir. 

 
 
Seyahatler 
 

• Yurt içi seyahat etmek mümkündür. 
• Korumalı olmayan (tanımına bağlantı) ve daha az katı önlemlerin geçerli olduğu 
belediyelere seyahat eden kişiler, seyahat etmeden önce bulundukları belediyede 
geçerli olan tavsiyelere uymalıdır. 
• Korumalı olmayan kişilerin özellikle dikkatli olmaları ve seyahatlerini, enfeksiyonun 
farklı yerler arasında yayılmasını mümkün olduğunca önleyecek şekilde planlamaları 
tavsiye edilmektedir. Bu, özellikle enfeksiyon düzeyi yüksek olan bölgelerden, yani 
Covid-19 yönetmeliğinin 5A ila 5C fasıllarında düzenlenen katı yerel önlemleri veya 
aynı derecede yerel düzenlemeleri olan belediyelerden gelen kişiler için önemlidir. 

 
Okullar ve anaokulları 
 
Anaokulları ve okullar, farklı belediyelerin yerel değerlendirmelerine göre trafik ışığı modeline 
uygun bir şekilde yeşil, sarı veya kırmızı önlem düzeyine uymalıdır ve enfeksiyon 
durumundaki değişiklikler ışığında önlem düzeylerini değiştirmeye hazır olmalıdır. 
 
Yüksek öğretim 
 

• Daha fazla fiziksel olarak eğitim verilmesi ve düzenli testler yapılması 
değerlendirilmelidir. 
• Enfeksiyon tespitini kolaylaştırmak için gelenler ve oturdukları yerler kaydedilmelidir. 

 
İş hayatı 
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• İş yerlerinde daha çok bulunulacaktır. (yeni) 
• Kısmen “evde ofis” şeklinde ve/veya esnek çalışma saatleriyle çalışılacaktır. 
• İşveren, yerel enfeksiyon riski ışığında “evde ofis” şeklinde çalışmanın gerekli olup 
olmadığını daha büyük ölçüde değerlendirecektir. (yeni) 
• Genel enfeksiyon kontrol önlemleri. 
• Herkes için 1 metre mesafeyi korumak mümkün olmalıdır. 
• Korumalı olanların iş yerindeki diğer kişilerle mesafe bulundurmaları gerekmez, ama 
risk gruplarındaki korumasız kişilere özel dikkat etmelidirler. (yeni) 

 
Etkinlikler (hem özel hem kamusal alanda) 
 
Etkinliklerin kapalı mekânlardan ziyade açık havada yapılması tavsiye edilir. 
Korumalı olmayan ve enfeksiyon düzeyinin yüksek olduğu bölgelerden gelen kişiler, başka  
belediyelere gitmemelidir. Yüksek enfeksiyon düzeyi,  belediyelerin Covid-19 yönetmeliğinin 
5A ila 5C fasıllarında, veya benzer yerel düzenlemeler uyarınca katı yerel önlemlere sahip 
olduğu anlamına gelir. 
 
Spor, kültür ve boş zaman aktiviteleri 
 

• Kapalı alanlardan ziyade açık alanlarda etkinlikler yapılması tavsiye edilir. 
• Aktiviteyi gerçekleştirmek için zorunlu olduğu durumlarda, hem açık alanda hem de 
kapalı alanda 1 metrelik mesafe bulundurma tavsiyesinden istisnalar yapmak 
mümkündür. Bu, yetişkinlerin temas sporları alanında antrenman yapmasının önünü 
açmaktadır. (yeni) 
• Yetişkinler için gruplardaki kişi sayısının kapalı alanlarda 30, açık alanlarda ise 40 
olması tavsiye edilir. (yeni) 

 
Yaz ve aktivite kampı (yeni) 
 

• Birçok kişinin bir araya geldiği ve birkaç gün süren yaz kampları, aktivite kampları ve 
diğer boş zaman etkinliklerindeki katılımcı sayısının 300 ile sınırlandırılması ve 
katılımcıların yaklaşık 40 kişilik gruplara ayrılması tavsiye edilir. 
• 1 metre mesafeyi korumak şart değildir, ancak mesafe ve etkili el temizliği ile ilgili 
genel tavsiyeler, hem yetişkinler hem de çocuklar için kamplarda da geçerlidir. 
• Kampta 1 metreden yakın olmadan yapılamayan aktiviteler söz konusu olduğunda 
mesafeyi koruma tavsiyesi geçerli değildir. 
 

Üst düzey sporlar 
 
Üst düzey sporlar normaldeki gibi yapılabilir. Bu, serilerin hem açık alanlarda hem de kapalı 
alanlarda  düzenlenebileceği anlamına gelmektedir. (yeni) 
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Ülkenin tümü için geçerli kurallar 
 
Ticaret sektörü 
 
En az 1 metre mesafenin sağlanması ve iyi hijyen rutinleri uygulanması gibi, Covid-19 
yönetmeliğine uygun enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanması açısından savunulur 
bir şekilde işletilmek koşuluyla açık tutulacaktır. Enfeksiyon kontrol önlemleri için bkz. 
sektörün kendi branş standardı ve yönetmeliklerdeki şartlar. 

 
Ticaret fuarları ve geçici pazarlardaki düzenlemeler, ticaret sektöründeki gibi olacaktır. 
 
Spor, kültür ve boş zaman aktiviteleri 
 

• 20 yaş altı çocuk ve gençler, bölgeler arası (ülke çapında) spor etkinliklerine 
veya müsabakalara, açık ve kapalı alanlarda 1 metre mesafe şartı aranmaksızın 
sporcu olarak katılabilirler. (yeni) 
• Kitle sporlarında yetişkinler, bölge / devre içi maçlar ve şampiyonalar gibi spor 
etkinliklerine katılırken 1 metre kuralından muaftır. Bu hem açık alanlarda hem de 
kapalı alanlarda geçerlidir. (yeni) 
• Profesyonel sanatçı olmayan yetişkin dansçılar, müzisyenler ve performans 
sanatçıları, hem açık alanlardaki hem de kapalı alanlardaki kültürel etkinliklerde, 
normalde birlikte antrenman yapmaları veya prova yapmaları durumunda 1 metre 
kuralından muaftır. (yeni) 

 
Etkinlikler 
 
Özel etkinlikler 
 

• Halka açık alanlarda veya kiralanmış / ödünç alınmış tesislerde, iç ve dış 
mekanlarda en fazla 100 kişi bulunabilir. (yeni) 

 
Kamu alanlarında etkinlikler (yeni) 

 
 
 
 
Test veya korona 
sertifikası olmadan 

Kapalı alanda Açık alanda 

Sabit tahsis edilen yerler 
varsa 

En fazla 1000 kişi (500 x 2 
kohortlar seklinde) 

En fazla 2000 kişi (500 x 4 
kohortlar seklinde) 

Sabit yerler yoksa En fazla 400 kişi (200 x 2 
kohortlar seklinde) 

En fazla 800 kişi (200 x 4 
kohortlar seklinde) 
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Test veya korona 
sertifikası ile 

  

Sabit tahsis edilen yerler 
varsa 

Kapasitenin %50’si, en fazla 
2500  kişi (500 x 5 kohortlar 
şeklinde) 

Kapasitenin %50’si, en fazla 
5000  kişi (500 x 10 
kohortlar şeklinde) 

Sabit yerler yoksa Kapasitenin %50’si, en fazla 
1000  kişi (500 x 2 kohortlar 
şeklinde) 

Kapasitenin %50’si, en fazla 
2000  kişi (500 x 4 kohortlar 
şeklinde) 

 
 
Alkol servisi ruhsatı olan barlar, restoranlar ve etkinlikler 
 

• İçki servisinin saat 24:00’da sona ermesi şartı yürürlükten kaldırılmıştır. (yeni) 
• Saat 24:00'ten sonra yeni müşteriler alma yasağı devam edecektir. 
• Müşterilerin kaydedilmesi, alkol servisinin masaya yapılması, müşteri sayısının 
kısıtlanması ve tüm misafirler için oturma yerleri bulunması ve mesafenin korunması 
gereklidir. 

 
 
 


