
Viken’in bölgesel 
tedbirlerinde değişiklikler 
 
Viken ilindeki bulaşta bir düşüş eğilimi olduğu halde, bazı belediyelerde bulaş oranı hâlâ 
yüksek. Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Enstitüsü ve Valilik tavsiyesi üzerine Hükûmet, 6 
belediyenin önlem düzeyinde değişiklikler uygulanması gerektiği kararını almıştır. Yerel 
tedbirlerin halen uygulandığı belediyeler, 16 Mayıs Pazar gününe kadar bu düzenlemeler 
kapsamında kalacaktır. Bir hafta sonra yeni bir değerlendirme yapılacaktır. 
 
Lillestrøm, Lørenskog ve Rælingen, 6 Mayıs Perşembe gününden itibaren kendi aralarında 
ve Oslo Belediyesi ile koordine ettikleri ek yerel tedbirler uygulamaları şartıyla, A Önlem 
Düzeyi’nden B Önlem Düzeyi’ne geçecektir. Ullensaker Belediyesi 3 Mayıs Pazartesi 
gününden itibaren A Önlem Düzeyi’nden B Önlem Düzeyi’ne geçecektir. Eidsvoll ve 
Nannestad belediyeleri 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yerel tedbir düzenlemesinden 
çıkarılacaktır. 
 
-Sıkı tedbirler bulaşın Viken’de azalmaya devam etmesini sağlıyor.  Oslo’nun doğu 
sınırındaki belediyelerde bulaş sayısının hâlâ yüksek olmasına rağmen bulaşın azalması, 16 
Mart’tan bu yana Romerike ilindeki A Önlem Seviyesinde bulunan dört belediyenin B Önlem 
Seviyesi’ne geçebilecekleri anlamına geliyor. Bunun önkoşulu, Lillestrøm, Lørenskog ve 
Rælingen belediyelerinin Oslo Belediyesi ile koordine olup, yerel önlemlere ilaveten çok etkili 
ve koordine tedbirler almalarıdır, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Oslo ve Viken Valiliği ve etkilenen 
Belediyeler, konu hakkında yakın bir diyalog içerisindeler. Belediyelerin çoğu 
tavsiyeyi desteklemektedir. 
 
Bazı belediyeler, B Önlem Seviyesi’ne ek olarak halen birtakım sıkı yerel tedbirler 
almalıdırlar 
Aşağıdaki belediyeler 6 Mayıs Perşembe gece yarısından itibaren A Önlem Seviyesi’nden B 
Önlem Seviyesi’ne geçecektir: 
 

• Lillestrøm 
• Lørenskog 
• Rælingen 

 
Söz konusu belediyelerin hareketliliği ve teması azaltan yerel tedbirleri uygulamaya koymak 
için hem kendi aralarında, hem de Oslo ile koordineli hareket etmeleri tavsiye edilmektedir. 
Bu, bölgesel tedbirlerin içeriğine ek olarak gelecek olup yerel ve bölgesel salgın 
durumuna dayanarak belirlenmelidir. Halk Sağlığı Enstitüsü, söz konusu üç belediye için yine 
Oslo ile koordine etmeleri gereken, aşağıdaki tedbirleri tavsiye etmektedir: 
 



• Alışveriş merkezlerinin kapatılması, buna alternatif olarak sıkılaştırılımış kontrol 
tedbirleri ve müşteri sayısı sınırlandırılması eşliğinde alışveriş merkezlerindeki yeme-
içme mekânlarının kapatılması, uygulanmalıdır. 

 
• Kapalı alanlarda yemek servisi yapılması yasaklanmıştır, ama başka mekânların açık 

alanlarında yiyecek, içecek servisi yapılması uygundur. 
 

•  B Önlem Seviyesi’nde izin verilen etkinliklerdeki katılımcı sayısında sınırlandırmalar 
uygulanacaktır (cenazelerde en fazla 50 kişi, inanç ve hayat görüşü topluluklarının 
toplanmalarında en fazla 10 kişi). 

 
Aşağıda adı geçen belediye, 3 Mayıs Pazartesi gece yarısından itibaren A Önlem 
Seviyesi’nden B Önlem Seviyesi’ne geçecektir: 
 
• Ullensaker 
 
Aşağıdaki belediyelerde B Önlem Seviyesi devam edecektir: 
 
• Asker 
• Bærum 
• Drammen 
• Enebakk 
• Fredrikstad 
• Frogn 
• Halden 
• İndre Østfold 
• Lier 
• Moss 
• Nordre Follo 
• Råde 
• Sarpsborg 
• Vestby 
• Ås 
 
Değişiklikler 16 Mayıs 2021’den itibaren iki hafta boyunca geçerlidir, ancak önlem seviyesi bir 
hafta sonra yeniden değerlendirilecektir. 
 
Bugün itibariyle B Önlem Seviyesi’nde bulunan Eidsvoll ve Nannestad belediyeleri, 3 Mayıs 
2021 gece yarısından itibaren yerel uygulamalar düzenlemesinden çıkarılacaktır. 
 
Burada farklı önlem seviyelerinde hangi tedbirlerin geçerli olduğu konusunda daha fazla bilgi 
bulabilirsiniz. 
 
 


