
Hükûmet yeni ulusal önlemler getiriyor 
 
Hükûmet, Omicron varyantının yayılmasını geciktirmek için çeşitli 
ulusal önlemler getirmektedir. Mesafenin korunması ve el 
sıkışmaktan ve sarılmaktan kaçınılması, getirilen tavsiyeler 
arasındadır. 
– Hem Sağlık Müdürlüğü hem de Halk Sağlığı Enstitüsü, Omicron varyantının 
yayılmasını geciktirmek için önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu, bize virüs hakkında daha fazla bilgi edinmemiz için zaman 
kazandıracaktır. Hükûmet bu nedenle bugün üç ulusal tavsiye getirmiştir, diyor 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol. 
 
– Hükûmet durumu yakından takip ediyor. İhtiyaç halinde daha sonra daha sıkı 
tedbirlerin alınmasını göz ardı edemeyiz, diyor Başbakan Jonas Gahr Støre. 
 
Temas azaltıcı önlemler şunlardır: 

• Mümkünse, tercihen bir metre olmak üzere, başkalarıyla aranızda mesafe 
bulundurun. Sarılmaktan (yeni) ve el sıkışmaktan kaçının.  

• Önemli ve gerekli hizmetleri etkilemeden evden çalışmanın mümkün 
olduğu iş yerlerinde, çalışanların haftanın tamamında veya bir bölümünde 
evden çalışmasının sağlanması, örneğin şirketin toplam yüzde 50’sini 
kapsayacak şekilde, tavsiye edilir (yeni). 

• Yetişkinlerden yakın temaslı oldukları kişi sayısını azaltmalarının mümkün 
olup olmadığını değerlendirmelerini istiyoruz (yeni). 

• Sağlık ve bakım hizmetleri ile temas halindeyken maske kullanılması ulusal 
bir tavsiyedir. 

• Mesafeyi korumanın mümkün olmadığı toplu taşıma araçlarında, 
taksilerde, mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde maske kullanılması 
ulusal bir öneridir. Ayrıca çok fazla insanın bulunduğu ve mesafeyi 
korumanın zor olduğu yerlerde, örneğin bir futbol stadyumundan çıkarken 
veya bir etkinlikten sonra birçok kişiyle aynı anda ceketinizi almaya gittiğinizde, 
maske kullanılması tavsiye edilir. 



Virüs varyantı Omicron'un bir sonucu olarak hâlihazırda alınan 
önlemler 

29 Kasım 2021 Pazartesi günü, yeni Omicron varyantının Norveç'te yayılmasını 
sınırlamak ve geciktirmek için çeşitli ulusal önlemler getirilmiştir. Bu önlemler 
şunlardır: 

• Test sonucu pozitif çıkan ve Omicron varyantı ile enfekte olabileceği 
düşünülen kişilerin izolasyon süresi 7 güne çıkarılmıştır.  

• Omicron varyantı ile enfekte olabilecekleri düşünülen kişilerin yakın 
temaslı olan aile fertleri ve benzeri yakınları 10 gün boyunca temaslı 
karantinası altında olmak zorundadır. Bu kişiler en kısa sürede ve 7. günde 
PCR testi yaptırmak zorundadır. 7. günde yapılan testin negatif çıkması 
durumunda karantina sonlandırılabilir.  

• Omicron varyantı ile enfeksiyon şüphesi durumunda diğer yakın temaslılar 
için test zorunluluğu getirilmiştir. Bu kişiler yakın temastan sonra mümkün 
olan en kısa sürede ve 3. ve 7. günler arasında PCR testi yaptırmalıdırlar, 
ayrıca ilk negatif test sonucu çıkana kadar mümkünse diğer insanlarla 
yakın temastan kaçınmalıdırlar.  

• Tüm önlemler aşı durumundan bağımsız olarak geçerlidir.  

• Enfeksiyonun Omicron varyantından kaynaklanmadığı daha sonra teyit 
edilirse yükümlülükler sona erer.  

 
Önlemler, 27 Kasım'dan itibaren geçerli olan giriş önlemlerine ek olarak 
alınmıştır. Başka hususların yanı sıra, Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, 
Botsvana, Mozambik, Lesoto, Eswatini ve Malavi'de kaldıktan sonra Norveç'e 
gelen herkese tam aşılı olduğuna ve daha önce hastalık geçirdiğine dair belge 
sunup sunmadığına bakılmaksızın girişten önce, girişte ve girişten 7 gün sonra 
test yaptırma zorunluluğu ile 10 gün süreyle giriş karantinasında bulunma 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu ülkelerden doğrudan uçuşlar da yasaklanmıştır.  
 


	 Mesafeyi korumanın mümkün olmadığı toplu taşıma araçlarında, taksilerde, mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde maske kullanılması ulusal bir öneridir. Ayrıca çok fazla insanın bulunduğu ve mesafeyi korumanın zor olduğu yerlerde, örneğin bir futbol ...
	Virüs varyantı Omicron'un bir sonucu olarak hâlihazırda alınan önlemler

