
Giriş karantinasından muafiyet 
 

Tam aşılanmış kişiler ve son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş 
olanlar, 11 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibariyle giriş 
karantinasından muaf tutulacaktır. Bunun ön koşulu, aşılanma 
statülerini veya hastalık geçirmiş olduklarını QR kodlu, güvenli ve 
doğrulanabilir bir şekilde belgeleyebilmeleridir. 18 yaşın altındaki 
çocuklar ve gençler, giriş karantinalarını 72 saat geçtikten sonra, 
negatif sonuç veren bir PCR testiyle kısaltabilirler. 
 
- Son altı ayda tam aşılanmış olan veya Covid-19 geçirmiş olup, bunu güvenli ve 
doğrulanabilir bir şekilde belgeleyebilenlerin, 11 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibariyle giriş 
karantinasında bulunmalarına gerek yoktur. Ancak, hâlâ sınırda test yaptırmaları gerekiyor, 
diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
- Hükûmetin bu değişiklikleri şimdi uygulamasının nedeni, aşılanmış olanların sayısının 
artması ve risk gruplarında bulunan kişilerin çoğuna ilk aşı dozunun teklif edilmiş olmasıdır. 
AB ve AEA bölgesinde ve Birleşik Krallık'ta yapılan aşılamaların statüsünü doğrulayabilecek 
bir sistem, pek yakında kullanılabilecek, diyor Høie. 
 
Ancak Norveç sınırında doğrulanamayan bir korona sertifikasına sahip olan tam aşılanmış 
veya Covid-19 geçirmiş kişiler, 11 Haziran Cuma günü itibariyle uygulanacak bu 
hafifletmelerin kapsamına girmeyecektir. Bu kişiler, ancak Norveç’in AB'nin çözümüne dahil 
olmasıyla birlikte diğer ülkelerin belgeleri doğrulanabildiği zaman giriş karantinasından muaf 
tutulacaktır. 
Bu değişiklikler, Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) ve Sağlık Müdürlüğü'nün tavsiyeleriyle 
uyumludur. 
 
Hükûmet, geçen hafta 12 yaş altındaki çocuklar için giriş karantinası uygulamasında bir 
hafifletme getirmişti. Onlar artık ülkeye girişlerinden en erken 72 saat sonra, negatif test 
sonucu almaları şartıyla karantinadan çıkabilecekler. Şimdi de bu istisna, 12 ile 18 yaş 
arasındakileri kapsayacak şekilde genişletildi. 
 
Tek doz aşı yaptırmış olanlar için giriş karantinası 
3 ila 15 hafta önce aşı dozunu almış olan «korumalı» kişiler, giriş karantinasında 
bulunmalıdırlar. Hükûmet geçen hafta giriş karantinası kurallarında değişiklikler yaptı. 
Böylece artık ülkeye girişten 72 saat sonra PCR testinin negatif çıkması durumunda, giriş 
karantinası kısaltabilecek. Bu istisnanın başka bir ön koşulu, QR kodlu, güvenli ve 
doğrulanabilir bir çözümle aşılanmış olunduğunu belgeleyebilmektir. 
 



Korumalı kişilerin hâlâ zorunlu giriş karantinasına tabi olmalarının nedeni, sadece tek aşı 
dozu almış kişilerin enfeksiyon riskinin daha yüksek olmasıdır. Tek doz aşının, özellikle  delta 
varyantı gibi yeni virüs varyantlarına karşı, alfa varyantına kıyasla daha az koruma sağladığı 
görülmektedir. 
 
Bu nedenle hem FHI hem de Sağlık Müdürlüğü, bu kategorideki kişiler için giriş 
karantinasının sürdürülmesinin gerekli olduğu, ancak 72 saat sonra negatif sonuç veren bir 
test ile kısaltılabileceği kanaatindedir. 


