
ብዛዕባ ንኖርወይ ምእታው ዝምልከት  

 

ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ሃገረ ኖርወይ ንወጻእተኛታት ዝምልከት ተረርቲ ቅጥዕታት መገሻ 

ኣታኣታትያ ኣላ። ብቐንዱ ኣብ ኖርወይ ዝምቕማጦም ወጻእተኛታት ጥራሕ ኢዮም ጌሾም 

ድሕሪ ምጽንሖም ንኖርወይ ክኣትው ዝኽእሉ። ዜጋታት ኖርወይ ንዝዀኑ ጌሾም ድሕሪ 

ምጽንሖም ንኖርወይ ንክኣትው ወትራዊ መሰሎም’ዩ። ካብ ወጻእ ሃገር ንዝኣቱ ለብዒ 

ንምድራት ተረርቲ ቅጥዕታት መገሻ ምህላው ክንቕጽል ኢዩ።  እዚ ቅጥዒ እዚ ነቶም ካብ ዕለት 

27 ግምቦት ሰዓት 12 ንኔው ንኖርወይ ዝኣትው ይምልከት፡ ማለት ናብ ካልኣይ ጽፍሒ ዳግመ-

ክፍታ ኣብ ንሰጋገረሉ እዋን ይዀውን ኣሎ።  

 

እንተድኣ ንስኻ ሓደ ካብቶም ንኖርወይ ሕጂ ክኣትው ዝኽእሉ ኰይናካ፡ ኣብዚ ገጽ እዚ ዘሎ ሓበሬታታት 

ብምንባብ ዝምልከተካ ቅጥዕታት ከተጽንዖ ይግብኣካ። እንተድኣ ሓደ ካብቶም ውሑዳን ንኖርወይ 

ንክኣትው ዝፍቀደካ ኰይንካ ድማ ጸኒሕካ ናብዚ ምዝገባ እዚ ክትቅጽል ትኽእል 

ኢኻ innreiseregistrering።. 

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ንኖርወይ ክኣትው ኣይክእሉን ኢዮም (ዜጋታት ኩለን ሃገራት ዝምልከት 

ኢዩ፡ ወላ ንዜጋታት ሕብረት ኤውሮጳ/ክሊ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳን ሃገራት ኖርዲክን 

እውን ዝምልከት ኢዩ):  

 ቱሪስትታት/በጻሕቲ  

 ርሕቕ ዝበሉ ቤተሰብ፡ ከምኒ ኣቦሓጐታትን ዓባያትን ዝኣመሰሉ 

 ፍቑራት ወይ ሕጹያት 

 ኣብ ኖርወይ ንዝምሃሩ ወይ ንዝሽቅሉ ወጻእተኛታት (ዜጋታት ኖርዲክ የማልእ)፡ ኣብ ታሕቲ ዘሎው 

ሕድገታት ዘይምልከቶም  

 ኣብ ኖርወይ ንክምሃሩ ወይ ንክሽቅሉ ፍቓድ መንበሪ ዝተዋህቦም ሰባትን ኣቐዲሞም ኣብ ኖርወይ 

ተቐመጥቲ ኰይኖም ዘይጸንሑን 

 ገያሾ ነጋዶ  

 ቪዛ-ሸንገን ዝተዋህቦም ወጻእተኛታት፡ ኣብ ታሕቲ ዘሎው ሕድገታት ዘይምልከቶም  

 ኣብ ኖርወይ ዓይነት መዛናገዒ ኣባይቲ ንዘለዎም፡ ግን ከኣ ተቐመጥቲ ኖርወይ ዘይኰኑ 

እቶም ሕድገታት ከምዞም ዝስዕቡ ይመስሉ፡  

 ኣብ ኖርወይ ዝምቕማጦም ወጻእተኛታት 

 ካብተን ንግደታዊ ውሸባ ዘይምለከተን ሃገራት/ከባቢ ንዝመጹ ሰባት (ኣብ "ደረጃ ብጫ" ዘለዋ 

ሃገራት/ከባቢታት) 

 ብዳግመ ስድራቤታዊ ጥርናፈ ንዝመጹ ወጻእተኛታት  

 ንቀረባ ወይ ምስ ቀረባ ስድራቤት ንምብጻሕ ወይ ብምቕማጥ ንዝመጹ ወጻእተኛታት  

 ምስ ቈልዑ ሓባራዊ ርክብ ንምክያድ ዝመጹ ወጻእተኛታት 

 ንኖርወይ ንምእታው ዘፍቅድ ፍሉይ መሰል ዘውህቡ ምኽንያታት፡ ከምኒ ፍሉይ ናይ ሓደ ኣብ ኖርወይ 

ዝርከብ ሰብ ናይ ምንባይ ተሓታትነት ወይ ሓያሎ ድሕነታውያን ሓልዮታት ምስ ዝህልውን  

 ሓተቲ ዑቚባን ብመገዲ ሕቡራት ሃገራት ንዝመጹ ስደተኛታትን  

 ገለ ገለ ሞያውያን ጉጅለታት  

https://reg.entrynorway.no/


o ጋዜጠኛታት  

o ባሕረኛታትን ዓቕሚ ሰብ በረራን  

o ኣጐዓዓዝቲ ንብረትን ሰብን  

o ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ሰራዊትን  

o ኣብ መፍረ ዓጋዜናት ዝዋፈሩ ብሄረ-ሳመ  

o ተመራመርትን ባሕረኛታት ኣባላት ዓቕሚ ሰቦምን  

 ብመንግስቲ ኖርወይ ዝተዓደሙን ዓለምለኻውያን ውድባትን ዝዀኑ ወጻእተኛታት ሸቃሎን   

 ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኖርወይ ንዝዓልቡ ተሰጋገርቲ ወጻእተኛታት (በረራ ዓለምለኻውን ውሽጢ ሸንገንን) 

 ኣብ ኣገደስትን ተኣፈፍትን ሞያታት ሕብረተሰብና ንዝነጥፉ ወጻእተኛታት  

 ኣብ ኣገልግሎት ጽላ ክንክን ናብዮት ጥዕና ኖርወይ ዝዋፈሩ ሽወደናውያንን ፊንላንድናውያንን ሰብ ሞያ 

ጥዕና  

 ኣብ ስቫልባርድ ቈዋሚ ዝምቕማጦም ወይ እንተ ብስራሕ ወይ ንመንበሪኦም ቦታ ካብን ናብን 

ስቫልባርድ ንምንቅስቓስ ብመሬት ኖርወይ ንክሓልፉ ዝግደዱ ወጻእተኛታት ገያሾ  

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil som hovedregel 

fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.   

Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses 

hen til følgende liste: 

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (oppdatert 28. april 2021) 

 Styring og kriseledelse 
 Forsvar 
 Lov og orden 
 Helse og omsorg, herunder apotek og renhold 
 Redningstjeneste 
 Digital sikkerhet i sivil sektor 
 Natur og miljø 
 Forsyningssikkerhet 
 Vann og avløp 
 Finansielle tjenester 
 Kraftforsyning 
 Elektronisk kommunikasjon 
 Transport 
 Satellittbaserte tjenester 

Endringene er midlertidige tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen og er en følge av 

dagens smittesituasjon med utbrudd av muterte virusvarianter 

Innreiseregistrering 

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra land/områder med karanteneplikt 

registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.  

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er 

mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. 

 Digital innreiseregistrering 

file:///C:/start/CMS/Content/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner,,2695609/
http://reg.entrynorway.no/


Du skal registrere deg digitalt. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises 

til politiet ved grensekontrollen.  

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige. Dataene er lagret 

sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun norske myndigheter som har tilgang til 

dataene. 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 

Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70 

регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70 

Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70 

ውሸባ መገሻን መወሸቢ ሆቴልን  

ኩሎም እቶም ንኖርወይ ዝኣትው ዘብኦም እንተ ኣብ ብቑዕ መወሸቢ ቦታ ወይ ኣብ መወሸቢ ሆቴል 

ኰይኑ ክውሸቡ ግዴታኦም ኢዩ። ነቶም ካብተን ለብዒ ዘይገነነን ቦታታት ጸኒሖም ንዝመጹ ገያሾ 

ሕድገት ይወሃቦም፡ ማለት ካብ ክሊ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ/ሃገራት ሸንገንን ዓባይ ብሪጣንያን 

(ኣብ "ደረጃ ብጫ" ዘለዋ ሃገራት/ከባቢታት)።  

እቶም ካብተን ለብዒ ዝገነነን ሃገራት/ከባቢ ክሊ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ/ሃገራት ሸንገንን ዓባይ 

ብሪጣንያን ዝመጽኡ ገያሾ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ግድን ክውሸቡ ይግደዱ፡ እንተቐልጠፈ ኣብ እንተ 3ይ 

ወይ 7ይ ምዓልቶም ግና ተመርሚሮም ካብ መወሸቢ ሆቴሎም ክወጽኡ ይኽእሉ ኢዮም፡ ከከም 

ኩነታት ለብዒ ዝጸንሖ ሃገር/ከባቢ ኢዩ ዝውሰን።  

ኩሎም ገያሾ ካብ ሃገራት ክሊ ቊጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ/ሃገራት ሸንገንን ዓባይ ብሪጣንያን ወጻኢ 

ንዝመጽኡ ምሉእ ናይ ምውሻብ ግዜኦም ኣብ መወሸቢኦም ሆቴል ከሕልፍዎ ይግደዱ።  

 Overordete regler for innreisekarantene og karantenehotell/ንኖርወይ ንምእታውን 

ንመወሸቢ ሆቴልን ዝምልከት ዋና ሕግታት 

 Mer informasjon om innreisekarantene ብዛዕባ ንኖርወይ ንምእታው ዝምልከት መገሻ ውሸባ 

ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታታት 

 Se FHIs nettsider for informasjon om smittesituasjonen i Europa/ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትካል 

ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ/FHI ዝርከብ ሓበሬታታት ኩነታት ለብዒ ኤውሮጳ ንምርኣይ   

Karantenested for arbeidstakere må forhåndsgodkjennes 

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge 

karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell. 

Det gjøres unntak for arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for 

et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem 

dokumentasjon for godkjenning ved innreise. 

 Se søknadsskjema på arbeidstilsynet.no 
 Se mer informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidstilsynet.no 

file:///C:/link/600b7492f2ea4ac397dab49469a8252a.aspx
file:///C:/start/CMS/Content/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/koronasituasjonen-ofte-stilte-sporsmal-om-karantene,,2702867/%23tocNode_2
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/utenlandske-arbeidstakere-som-skal-reise-til-norge/


Testplikt 

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt 

skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere, og 

fra 19. april, også barn under 12 år.  

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli 

straffet med bøter. 

Reisende må i tillegg vise negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst. Den skal være tatt i 

løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. Dette gjelder også for norske statsborgere og 

utlendinger som er bosatt i Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i 

løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. 

Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig 

krevende å fremskaffe slik attest.  

 Mer informasjon om testplikt (helsenorge.no) 

Oversikt over åpne grensestasjoner 

 Kart med oversikt over åpne grenseoverganger med og uten teststasjoner (Helsedirektoratet) 

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene: 

 Fra Norge: 815 55 015 
 Fra utlandet: +47 21 89 80 42 

  

  

 
 
 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#koronatest-ved-innreise-til-norge
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

