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Hastaneye yatırılan korona hastalarının sayısı gittikçe artıyor ve 
sağlık hizmetleri ülke çapında baskı altında. Bu nedenle 
Hükûmet, salgın oranını azaltmak amacıyla birkaç ulusal önlemin 
daha uygulanmasına karar vermiştir. Ancak, durumu yerel çapta 
en iyi bilen ve gerektiğinde önlemler alabilecek olanlar 
belediyelerdir. 
 
Bu olumsuz gelişmeyi tersine çeviremezsek sağlık ve bakım hizmetlerinin 
kapasitesi kısa sürede aşılacaktır. Kapsamlı salgınların söz konusu olduğu 
belediyelerde önlemler alınması bu nedenle şarttır.  
- Durumu sürekli takip ediyor ve hastaneye yatırılma sayısındaki artışı ciddiye 
alıyoruz. Biz, salgın oranının çok yüksek olduğu belediyelerin yerel enfeksiyon 
kontrol önlemleri almasının en doğrusu olduğuna inanıyoruz.  Belediyeler büyük 
sorumluluk üstlenip salgınları hızlı ve etkili bir şekilde yönetebileceklerini 
gösterdiler. Salgın oranları hızla artan belediyelerin bu çabayı sürdürmeleri 
önemli, diyor Başbakan Jonas Gahr Støre. 
 
Aynı yaşam ve çalışma bölgesinde birden fazla belediyede önlem alınması 
gerektiğinde, belediyelerin koordineli çalışması önemlidir. Sağlık ve Bakım 
Hizmetleri Bakanlığı, bir bölgedeki belediyelerin koordinasyonu sağlamada 
başarılı olmaması durumunda, bölgesel çapta düzenlemeler uygulanmasını 
değerlendirecektir. Belediyelerin gerekli yerel önlemler konusunda karar 
vermesinin fazla uzun sürdüğü durumlarda da, devlet makamlarının yerel ve 
bölgesel düzeyde düzenlemeler uygulanmasına karar vermesi söz konusu 
olabilir. Hükûmet ve yetkili devlet daireleri durumu yakından takip ediyor. 
- Aynı zamanda, bu olumsuz gelişmeyi tersine çevirmek için neler gerektiğini 
biliyoruz. Herkesin hastalık halinde evde kalması, kendini test etmesi ve pozitif 
korona sonucu alması durumunda kendini izole etmesi önemlidir. Aşılama 
sayısının artması da bize önemli bir yardım sağlayacaktır. Aşı olma imkânı olan 
herkesi bunu yapmaya teşvik ediyorum, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Ingvild Kjerkol. 



 
Aşısız yakın temaslılar artık test yaptırmak zorunda 
 
Enfeksiyonun toplumda yayılmasını sınırlamak için Hükûmet, korona bulaşmış 
biriyle yaşayan 18 yaş üstü aşısız kişilerin test yaptırmak zorunda olmasına karar 
vermiştir. Bu yükümlülük 16 Kasım'dan itibaren geçerli olacaktır. 
 
- Eğer aşısızsanız ve korona teşhisi konan biriyle yaşıyorsanız, 7 gün boyunca her 
gün kendi kendinizi test ettirmek, veya her iki günde bir PCR testi yaptırmak 
zorundasınız. Test yükümlülüğü, son yakın temasın üzerinden 7 gün geçene 
kadar geçerlidir. Bu sadece bir tavsiye değil, aynı zamanda bir yükümlülüktür, 
diyor Kjerkol.  
Enfekte bir kişiyle yaşayan kişi aşılanmışsa, aynı süre içinde iki test (kişinin 
kendine uyguladığı test veya PCR testi) yapması tavsiye ediliyor. Ayrıca, enfekte 
olmuş biriyle birlikte yaşayan 18 yaş altındaki herkesin aşılanmamışlarla aynı test 
rejimini izlemesi tavsiye ediliyor. 
 
Enfekte biriyle yaşıyorsanız, ilk test sonucu negatif çıkana kadar evde kalmalısınız.  
 
Aşısız sağlık çalışanları test edilmeli ve maske takmalıdır 
 
Son zamanlarda, aşılanmamış sağlık çalışanları ve hastalığın bu kişilerden hassas 
hastalara bulaşma tehlikesine çok fazla dikkat çekilmektedir. Sağlık Müdürlüğü, 
belediyelere bu gibi durumlardan nasıl kaçınabilecekleri konusunda tavsiyelerde 
bulunmuştur. 
- Savunmasız hastaları enfeksiyondan korumak için daha fazla önlem alacağız. 
Bu nedenle, aşılanmamış personelin haftada iki kez test edilmesini ve maske 
takması gerektiği konusunda net bir mesaj vermek istiyoruz. Sağlık Müdürlüğü 
belediyelere bununla ilgili yönergeler gönderecek, diyor Kjerkol. 
 
Hükûmet ayrıca, enfeksiyonun yüksek ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskının 
büyük olduğu yerlerde enfeksiyonun yayılmasının farkedilmesi ve önlenebilmesi 
için okullardaki testlerin daha hedefli bir şekilde kullanılmasını istiyor. 
 
FHI, kısa süre önce salgının yüksek olduğu belediyelerde okullardaki test 
uygulaması konusundaki  tavsiyesini değiştirdi. 
 
Korona sertifikasının daha fazla kullanılması sağlanacak 
 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı, belediyelere korona sertifikalarının yerel 
kullanımını benimseme fırsatı veren düzenlemeler getirecek. 



- Bazı belediyelerde ve iş dünyasında, kapanmadan, mesafe şartından ve sayı 
kısıtlamalarından kaçınmak için korona sertifikasından yararlanılması konusunda 
bir istek var. Belediyelerin yerel korona kurallarını gevşetebilmek için korona 
sertifikalarını kullanmasının önünü açan bir düzenlemeyi hızla uygulamaya 
koyacağız, diyor Kjerkol. 
Hükûmet, korona sertifikalarının başka önlemler olmaksızın yurt içinde 
kullanımını kolaylaştıracak olup korona sertifikalarının ulusal çaptaki kullanımının 
yaygınlaşması konusuna daha yakından bakacağını belirtmiştir. 
- Örneğin sosyal mekanlarda, konser salonlarında, spor etkinliklerinde, 
sinemalarda ve tiyatrolarda enfeksiyonu azaltmak için korona sertifikasının 
uygun bir tedbir olup olmayacağını değerlendireceğiz. Herkese aşı yaptırma 
olanağı tanındığı için, korona sertifikasının salgının önemli derecede yayılmasını 
önlemek için kullanılabileceğini tahayyül etmek artık daha kolay, diyor Başbakan 
Jonas Gahr Støre. 
 
 
 
 
Test kuralları 
Bir kişinin Covid-19 ile enfekte olduğu teyit edilirse, 18 yaşından büyük 
aşılanmamış hane halkı üyeleri test yaptırmak zorundadır (17 Kasım'dan itibaren 
geçerlidir). Test, ya arka arkaya 7 gün boyunca kendi kendine uygulanan testlerle 
ya da iki günde bir PCR testi ile, 7 gün boyunca test edilerek gerçekleştirilecektir. 
(Yeni) 
 
Aşağıdaki kişilerin kendi kendilerini test etmeleri önerilir: 
 
• Aşı durumundan bağımsız olarak yeni başlayan solunum yolu veya diğer Covid-
19 semptomları olan herkes. 
• Covid-19 bulaştığı doğrulanmış bir kişiyle yaşayan 18 yaşın altındaki 
aşılanmamış hane halkı üyeleri. Bunların, 18 yaşın üzerindeki aşılanmamış hane 
halkı üyeleri için uygulanan iki test rejiminden birine uyması tavsiye edilir. (Yeni) 
• Enfekte olduğu doğrulanmış bir kişiyle yaşayan hane halkı üyelerinin bir haftada 
iki kez test edilmesi tavsiye edilir. Evdeki yakın temaslıların, negatif ilk test sonucu 
çıkana kadar evde kalmaları tavsiye edilir. (Yeni) 
• Ek olarak, 25 Kasım'dan itibaren Sağlık Müdürlüğü, hasta teması olan aşısız 
sağlık personelinin düzenli olarak test edilmesi ve belirli durumlarda maske 
kullanması gerektiğine dair bir uygulama getirecektir. (Yeni) 
 
Şu anda ulusal çapta geçerli olan tavsiyeler ve kurallar 
• Covid-19 tespit edilirse izolasyon şartı (buna uymayanlara para cezası verilir). 
• Ellerinizi sık sık yıkayın. 



• Öksürürken veya hapşırırken kağıt mendil veya dirseğinizi kullanın. Mendili atın 
ve sonra ellerinizi yıkayın. 
• Yeni başlayan solunum yolu semptomlarınız varsa evde kalın ve test olun. 
 
Yakın temaslılar ve izolasyonda olanlar için tavsiyeler (Halk Sağlığı Enstitüsü) 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/

