
Zwolnienie z obowiązku kwarantanny 
wjazdowej 
 

Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które chorowały na 
COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, od dnia 11 czerwca od 
godziny 15:00, zwolnione są z obowiązku kwarantanny 
wjazdowej. Warunkiem tego zwolnienia jest okazanie 
dokumentacji szczepienia bądź przejścia choroby, za pomocą 
pewnego i weryfikowalnego rozwiązania z kodem QR. Dzieci i 
młodzież poniżej 18 roku życia mogą skrócić kwarantannę 
wjazdową, okazując negatywny wynik testu PCR wykonanego po 
trzech dobach. 
 
- Osoby w pełni zaszczepione oraz te, które na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy 

chorowały na COVID-19 i mogą to udokumentować w pewny i weryfikowalny 

sposób, począwszy od piątku 11 czerwca od godziny 15:00 nie muszą odbywać 

kwarantanny wjazdowej. Muszą jednak wykonać test na granicy – powiedział 

minister zdrowia i opieki Bent Høie. 
 

- Rząd wprowadza teraz te zmiany, ponieważ poziom wyszczepienia 

społeczeństwa wzrasta, a większość osób z grup ryzyka otrzymało już możliwość 

zaszczepienia się pierwszą dawką. Wkrótce gotowy będzie system umożliwiający 

weryfikację dokumentacji statusu szczepień wykonanych na terenie UE i EOG 

oraz Wielkiej Brytanii – oznajmił Høie. 
 

Osoby w pełni zaszczepione lub takie które przechorowały COVID-19, posiadające 

zaświadczenie koronawirusowe, którego nie można zweryfikować na granicy, nie 

będą objęte tymi ulgami od piątku 11 czerwca. Takie osoby z założenia będą 

mogły uniknąć kwarantanny wjazdowej dopiero wtedy, kiedy Norwegia przystąpi 

do unijnego rozwiązania i będzie w stanie weryfikować dokumentację 

wystawioną w innych krajach.  



Te zmiany uwzględniają zalecenia Instytutu Zdrowia Publicznego i Urzędu ds. 

zdrowia. 
 

W zeszłym tygodniu rząd wprowadził ulgę dotyczącą kwarantanny wjazdowej dla 

dzieci poniżej 12 roku życia. Mogą one zakończyć kwarantannę, jeżeli uzyskają 

negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 3 doby po przyjeździe. Ten 

wyjątek zostaje teraz rozszerzony również na osoby pomiędzy 12 a 18 rokiem 

życia. 
 

Kwarantanna wjazdowa dla osób po pierwszej dawce szczepionki 
Osoby chronione, które otrzymały dawkę szczepionki w okresie między 3 a 15 

tygodni wstecz, muszą przejść kwarantannę wjazdową. W zeszłym tygodniu rząd 

wprowadził zmianę w zasadach odbywania kwarantanny wjazdowej w ten 

sposób, że te osoby mogą skrócić kwarantannę wjazdową, okazując negatywny 

wynik testu PCR wykonanego po upływie 3 dób. Warunkiem tego zwolnienia jest 

okazanie dokumentacji szczepienia za pomocą pewnego i weryfikowalnego 

rozwiązania z kodem QR. 
 

Osoby chronione muszą odbyć kwarantannę wjazdową z tego względu, że ryzyko 

zakażenia jest wyższe u osób, które otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki. 

Zwłaszcza, że wygląda na to, że jedna dawka szczepionki w mniejszym stopniu 

chroni przed nowymi wariantami wirusa, na przykład wariantem delta, niż przed 

wariantem alfa.  
 

Z tego względu zarówno Instytut Zdrowia Publicznego, jak i Urząd ds. zdrowia 

uważają, że konieczne jest utrzymanie kwarantanny wjazdowej dla tych osób, ale 

można ją skrócić po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego po 3 

dobach. 
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