
4. aşamaya şu an için geçilmeyecek 
 
Delta varyantı ile ilgili belirsizlik ve hem Norveç'te hem de uluslararası alanda 
artan bulaş seviyesi sebebiyle hükûmet yeniden açılma planının 4. aşamasını 
şu an için hayata geçirmemeye karar vermiştir. 4. aşamaya geçip 
geçemeyeceğimize dair yeni bir değerlendirme Ağustos ortasında yapılacaktır.  
 
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, tavsiyelerinde hükûmetten 4. aşamaya 
geçilmesinin iki hafta ertelenmesinin değerlendirilmesini istemiştir.  
 

- Pandemi bitmedi. Delta varyantının bir sonucu olarak birçok Avrupa ülkesinde 
endişe verici bir gelişme var. Bu, Birleşik Krallık ve Hollanda gibi Norveç'ten 
daha yüksek aşılama oranına sahip ülkeler için de geçerlidir. Delta varyantının, 
enfeksiyonun ve hastalığın yayılması açısından Norveç'i nasıl etkileyeceği 
konusunda belirsizlik vardır. Hükûmet bu nedenle Sağlık Müdürlüğü ile Halk 
Sağlığı Enstitüsü’nün tavsiyelerine uymayı ve yeniden açılma planının 4. 
aşamasına şu an için geçmemeyi seçmiştir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri 
Bakanı Bent Høie. 

 
Delta varyantı bu yaz Norveç'te baskın varyant konumuna geçmiştir ve bu varyantın 
bulaştığı kişilerin oranı artmaktadır. Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, 
üstlendikleri görev bağlamında verdikleri cevaplarında, yeniden açılmanın ertelenmesi 
gerektiğini gösteren hususun özellikle son günlerde Norveç'te ve uluslararası alanda 
yaşanan gelişmeler olduğuna dikkat çekmektedirler.  
 
Normal okul eğitimine geçiş 
 
Salgın boyunca hükûmet önceliği çocuklara ve gençlere vermiştir. Artık okulların okul 
başlangıcında yeşil düzeyde açılabilmesinin önünün açılması çok önemlidir. Bu, salgını 
etkin bir şekilde kontrol altında tutabilmemizi gerektirmektedir.  
 

- Çocukların ve gençlerin tatilden sonra normal okul eğitimine başlayabilmesi için 
elimizden geleni yapmalıyız. Şu an için yeniden açılma daha fazla okulun sarı 
veya kırmızı düzeyde açılması riskini artıracak ve böylece çocukları ve gençleri 
etkileyecektir, diyor Høie. 

 
Yine de, enfeksiyonun çok olduğu bölgelerdeki anaokulları, okullar ve SFO'ların sarı 
seviyeye göre plan yapmaları gerekmektedir. Bu, özellikle Ağustos ayında okullardan 
daha erken açılan anaokulları ve SFO’lar için geçerlidir. . 
 
18 yaş altı gençler ve çocuklar karantinadan muaftır 
 
TISK stratejisi (test, izolasyon, filyasyon ve karantina), Norveç'te pandemiyi kontrol 
altında tutmak için en önemli araçlardan biri olmuştur. Bu önlemler bir çok kişiyi ve 
alanı etkilemektedir, hem bireyleri hem de belediyeleri, okulları, anaokullarını ve iş 



hayatını. Bu nedenle, önlemlerin enfeksiyon durumuyla orantılı olacak şekilde 
ayarlanması önemlidir.  
 
Mevcut düzenlemelerde korumalı olmayan yakın temaslıların, yakın temasa maruz 
kaldıktan sonraki 10 günlük süre zarfında temaslı karantinasında kalmaları 
gerekmektedir. Karantina süresi 7 gün sonra yaptırılan ve negatif çıkan bir PCR testi ile 
kısaltılabilir.  
 
16 Ağustos'tan itibaren, ev halkı üyeleri veya aralarında sevgili gibi benzer bir yakınlık 
bulunanlar hariç olmak üzere, 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler temaslı 
karantinasında bulunma zorunluluğundan muaf tutulacaktır. Bu istisna, yalnızca 
belediyenin yönergelerine uygun şekilde test yaptırılmış olması kaydıyla geçerlidir. 
Belediyelerin hangi test rejimine sahip olması gerektiğine dair ulusal bir rehber 
hazırlanacaktır. Test rejimi uygulanmazsa, söz konusu kişinin karantina yükümlülüğü 
olacaktır.  
 

- Okullar yeşil düzeyde açıldığında birçok çocuğun ve gencin karantinaya 
alınmasından ve çok fazla devamsızlık göstermelerinden kaçınmalıyız. Yeşil 
düzeyde kohortlara bölünme olmayacağından, 18 yaşın altındakilerin karantina 
yükümlülüğünden muaf tutulması gerekmektedir. Böylece her bir enfeksiyon 
vakası birçok okulda devamsızlığa ve okulların düşük kapasiteyle çalışmasına 
sebebiyet veremez, diyor Høie.  

 
18 yaş üstü kişiler için mevcut karantina yükümlülüğü devam edecektir, ancak 
belediyelere istisna getirme ve karantinayı test ile değiştirme imkânı verilmektedir. 
Belediyeler özellikle liselerdeki 18 yaşını doldurmuş ve korumalı olmayan öğrencilerin 
karantinadan muaf tutulup tutulamayacağını değerlendirmelidirler.  
 
3. aşamada küçük ayarlamalar 
 
3. aşamada bazı küçük değişiklikler yapılacaktır. Bu değişiklikler 2 Ağustos Pazartesi 
gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.  
 

• Bugün çocuklar ve gençler, bölgeler arası maçlar ve kongreler gibi spor ve 
kültürel etkinliklerine katılabilmektedir. Şimdi aynı şey yetişkinler için de 
mümkün olacaktır. 

• Çalışanları için kick-off toplantıları (projeye başlama toplantıları) gibi sosyal 
etkinlikler düzenlemek isteyen şirketler ve kuruluşlar, bugün için özel etkinlik 
kurallarına uymak zorundadır. Bu, profesyonel toplantılara kıyasla katılımcı 
sayısında daha katı kısıtlamaların olduğu anlamına gelmektedir. Bu tür 
etkinlikler artık halka açık bir etkinlik olarak tanımlanacaktır. Bunun ön koşulu 
etkinliğin dışarıdan bir aktörün himayesinde gerçekleşmesidir 

• Korona sertifikası dışında ülkeye giriş kısıtlamalarından muafiyeti olan 
ebeveynlerle birlikte Norveç'e seyahat eden reşit olmayan çocuklar için giriş 
kısıtlamalarında istisnalar uygulanacaktır. Korona sertifikasına dayalı olarak giriş 



kısıtlamalarından muafiyeti olan ebeveynleri ile seyahat eden çocuklar için daha 
önce böyle bir muafiyet zaten getirilmişti ve onlar artık ülkeye bu muafiyetle 
giriş yapabilmektedirler. 

• Covid-19 yönetmeliğinin karantina zorunluluğu olan yerlerde kısa süreli 
konaklama yapan yolcular için giriş karantinası muafiyetine ilişkin düzenlemeleri 
uyarınca, yeşil kodlu bir ülkeden karantina zorunluluğu olan bir ülkeye yeni 
yolcu almadan giden yolcu feribotları toplu taşıma aracı olarak kabul 
edilmeyecektir.  
 

4. aşamadaki değişiklikler – şu an için uygulanmayacaktır 
 
Hükûmet şu anda 4. aşamayı uygulamaya koymasa da, daha önce kararlaştırılanların 
dışında 4. aşamada bazı küçük ayarlamalar yapılmasına karar verilmiştir. Bunlar şu an 
için uygulanmasa da değişikliklerden etkilenenler için öngörülebilirlik oluşturmak adına 
içerikleri açıklanmaktadır.   
 
Hükûmetin kademeli olarak yeniden açılma planının 4. aşamasındaki düzenlemeler 
şunlardır: 
 

• Özel etkinliklerde en fazla 500 kişi olabilir. 
• Korona sertifikalı etkinliklerde en fazla 500 kişilik kohortlar (gruplar) 

oluşturulması şartı devam edecektir.  
• 4. aşamada, birçok insanı bir araya getiren ve birkaç gün süren etkinlik 

kamplarına ve diğer boş zaman etkinliklerine katılanların sayısı 300'den 500'e 
çıkarılır. Bu bağlamda önerilen grup büyüklüğü de 40 kişiden 50 kişiye çıkarılır. 

• Üniversiteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları, fiili eğitim sırasında 
mesafe kuralına istisna uygulayarak fiziksel eğitim verebilirler.   

 
Etkinlikler için 4. aşamada aşağıdaki değişikliklere karar verilmiştir:  

• Alkollü içecek ruhsatı olan etkinliklerde içeriye saat 24.00’ten sonra kimseyi 
almama kuralının iptal edilmesi. 

• Etkinliklerde alkol servisinin masalarda yapılması şartının kaldırılması. Bunun 
yerine, eğer alkollü içecek ruhsatı olan etkinliklerde alkol servisi yapılacaksa 
herkes için oturma yeri olması şartı istenecektir. Korona sertifikalı etkinlikler 
bundan müstesnadır.  

• Korona sertifikalı etkinlikler için mesafe şartının kaldırılması. 
• Kültürel etkinliklerde profesyonel olmayan sanatçılar için 1 metre mesafe 

zorunluluğunun kaldırılması.  
• Aynı çevredeki korumalı kişilerin, sabit koltukların olduğu bir etkinliğe 

geldiklerinde birbirlerine daha yakın oturabileceklerinin yönetmeliklerde 
belirtilmesi. 

• Her yöne doğru 1 metrelik mesafeyi korumanın mümkün olmadığı durumlarda 
sabit koltukların yarısından fazlasına kişilerin oturmaması yasağınının 
kaldırılması.  



• Organizatörün katılımcılar arasındaki mesafe gerekliliklerini karşılamaya yönelik 
önlemleri uygulama görevi, sabit ve tahsis edilmiş koltuk kullanımı olmayan 
halka açık etkinlikler için de geçerli olacaktır . 

 


