
Rząd wprowadza nowe obostrzenia 
krajowe 
 
Rząd wprowadza więcej obostrzeń krajowych, aby opóźnić 
rozprzestrzenianie się wariantu omikron. Zaleca się między 
innymi zachowanie dystansu oraz unikanie ściskania dłoni i 
uścisków. 
– Zarówno Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) jak i Norweski Instytut Zdrowia 
Publicznego (FHI) podkreślają, że konieczne jest szybkie podjęcie działań, aby 
opóźnić rozprzestrzenianie się wariantu omikron. Da nam to czas na zdobycie 
większej wiedzy na temat wirusa. Dlatego rząd wprowadza dziś trzy krajowe 
zalecenia – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol. 
 
– Rząd uważnie monitoruje sytuację. Nie możemy wykluczyć, że w późniejszym 
czasie zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne obostrzenia, jeśli zajdzie 
taka potrzeba – powiedział premier Jonas Gahr Støre. 
 
Działania zmniejszające kontakt to: 

• Zachowaj dystans od innych, najlepiej jeden metr, jeśli to możliwe. Unikaj 
uścisków (nowe) i podawania dłoni. 

• Zalecenie, żeby miejsca pracy, w których możliwa jest zdalna praca z domu 
bez wpływu na ważne i niezbędne usługi, zapewniały, aby pracownicy 
pracowali z domu przez cały tydzień lub część tygodnia, na przykład, by dla 
firmy jako całości wynosiło to 50 procent (nowe) 

• Prosimy dorosłych, aby zastanowili się, czy można nieco zmniejszyć liczbę 
bliskich kontaktów (nowe). 

• Krajowe zalecenie dotyczące noszenia maseczek w kontakcie ze służbą 
zdrowia i opieki. 

• Krajowe zalecenie dotyczące używania maseczek w środkach transportu 
publicznego, taksówkach, sklepach i centrach handlowych, gdy nie można 
zachować dystansu. Zaleca się także noszenie maseczek, tam gdzie jest dużo 



ludzi i trudno o zachowanie dystansu, np. gdy odbierasz swoją kurtkę po 
wydarzeniu w tym samym czasie co wiele innych osób lub wychodząc ze 
stadionu piłkarskiego. 

 

Wprowadzone wcześniej działania z powodu pojawienia się 
wariantu wirusa omikron 

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. wprowadzono wiele krajowych działań 
ograniczających i opóźniających rozprzestrzenianie się nowego wariantu omikron 
w Norwegii. Te działania to: 

• Okres izolacji wydłużony jest do 7 dni dla osób, które otrzymają pozytywny 
wynik testu i istnieją powody, by sądzić, że są zakażeni wariantem 
omikron. 

• Kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną nakładana jest na 10 dni w 
przypadku bliskich kontaktów będących członkami gospodarstwa 
domowego oraz odpowiednio bliskich osób, co do których istnieją powody, 
aby sądzić, że są zakażone wariantem omikron. Są oni zobowiązani do jak 
najszybszego wykonania testu PCR oraz w dniu 7. W przypadku 
negatywnego wyniku testu w dniu 7, można zakończyć kwarantannę. 

• Wprowadzono obowiązek testowania dla innych bliskich osób w 
przypadku podejrzenia zakażenia wariantem omikron. Powinny one 
wykonać test PCR tak szybko, jak to możliwe oraz między 3 a 7 dniem po 
bliskim kontakcie z osobą zakażoną i powinni, jeśli to możliwe, unikać 
bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, do czasu pierwszego negatywnego 
wyniku testu. 

• Wszystkie działania mają zastosowanie niezależnie od statusu szczepienia. 

• Jeśli później zostanie potwierdzone, że zakażenie nie jest spowodowane 
wariantem wirusa omikron, jest się zwolnionym z tych obowiązków. 

 
Działania te stanowią uzupełnienie restrykcji wjazdowych, które wprowadzono 
od 27 listopada włącznie. Między innymi wprowadzono zapis, że każdy, kto 
przyjeżdża do Norwegii po pobycie w RPA, Namibii, Zimbabwe, Botswanie, 



Mozambiku, Lesotho, Eswatini i Malawi, zobowiązany jest do wykonania testu 
przed przyjazdem, testu na granicy, testu po 7 dobach i podlega obowiązkowi 
przebywania na kwarantannie wjazdowej przez 10 dób, niezależnie od tego, czy 
można przedstawić dokumenty potwierdzające pełne zaszczepienie lub przebytą 
chorobę. Wprowadzono również zakaz bezpośrednich lotów z tych krajów. 
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