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Data: 26 Listopada 2021 
  
Rząd wprowadza szereg środków, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się nowego wariantu wirusa do 
Norwegii  
 
Rząd wprowadza szereg środków ze skutkiem natychmiastowym, aby 
ograniczyć i opóźnić rozprzestrzenianie się nowego wariantu wirusa, który 
został odkryty w Republice Południowej Afryki. 
 

- Musimy opóźnić i ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu wirusa wykrytego 
w RPA do Norwegii. Dlatego właśnie zaostrzamy obecnie obostrzenia dla 
podróżnych z tego obszaru – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild 
Kjerkol.  
 

- Obserwujemy teraz negatywny rozwój pandemii. Celem władz ds. zdrowia jest 
opóźnienie rozprzestrzeniania się wirusa w Norwegii. Dlatego rząd wprowadza 
ukierunkowane restrykcje wjazdowe, aby ograniczyć import zakażeń z tych 
krajów na południu Afryki. Oznacza to zwiększoną kontrolę na granicy i 
obowiązkową kwarantannę w hotelach dla podróżnych z tych krajów – 
powiedziała minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Emilie Enger 
Mehl. 

 
Nowe obostrzenia opierają się na poradach i zaleceniach Helsedirektoratet (Urzędu ds. 
zdrowia) oraz FHI.  
 
Nowe zalecenia i zasady 
Obostrzenia obowiązują następujące kraje: RPA, Namibia, Zimbabwe, Botswana, 
Mozambik, Lesotho, Eswatini oraz Malawi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza 
obecnie podróże do tych krajów, jeśli nie są bezwzględnie konieczne. Zalecenie to 
będzie poddawane na bieżąco ocenie w porozumieniu z władzami służby zdrowia.    
 
Następujące obostrzenia obowiązują od północy, w noc na sobotę 27 listopada:  
 

• Wprowadzany jest zakaz bezpośrednich lotów z tych krajów. 
• Wszystkie osoby przyjeżdżające do Norwegii, które przebywały w krajach, 

których to dotyczy, zobowiązane są do wykonania testu przed podróżą, testu 
przy wjeździe, testu po 7 dobach oraz pozostania w kwarantannie wjazdowej 
przez 10 dób, niezależnie od tego, czy mogą przedstawić dokumenty 
potwierdzające bycie w pełni zaszczepionym lub przebycie choroby.   

• Kwarantanna wjazdowa musi się odbyć w hotelu kwarantannowym. W przypadku 
negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 3 doby po 
przyjeździe, pozostałą część kwarantanny wjazdowej można odbyć we własnym 
domu lub innym odpowiednim miejscu pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego 
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kontaktu z innymi osobami, z własnym pokojem, własną łazienką i kuchnią lub 
serwowanymi posiłkami. W przypadku negatywnego wyniku testu PCR 
wykonanego nie wcześniej niż 7 dób po przyjeździe, kwarantanna może być 
zakończona.  

• Osoby, które przebywały w tych krajach po 16 listopada 2021 r. i przybyły do 
Norwegii przed 26 listopada 2021 r., mają jak najszybciej wykonać test na SARS-
CoV-2 przy użyciu testu PCR. Osoba taka musi poddać się testowi nawet, jeśli 
testowała się przed 26 listopada 2021 r. Zaleca się, aby takie osoby przebywały w 
kwarantannie wjazdowej przez 10 dób od daty przyjazdu. 

• Dzieci poniżej 18 roku życia, które podróżują same oraz dyplomaci mogą odbyć 
kwarantannę wjazdową we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu 
pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z własnymi 
pokojami, łazienkami i własną kuchnią lub serwowanymi posiłkami. Nadal 
jednak obowiązują ich wymagania dotyczące testowania się. 

• Aby zapewnić właściwą kontrolę przestrzegania przez podróżnych z tych 
obszarów obowiązku testowania się i kwarantanny, policja będzie miała specjalną 
jednostkę podejmującą działania kontrolne wobec podróżnych przyjeżdżających 
z tych krajów. 
 

- Bardzo ważne, aby te zalecenia i zasady były przestrzegane. Ponosimy wspólną 
odpowiedzialność za ograniczenie na tyle, na ile to możliwe – powiedziała 
Kjerkol. 

 
Może być bardziej zaraźliwy 
Wariant wirusa wykryty w RPA budzi niepokój, ponieważ wydaje się, że rozprzestrzenia 
się bardzo szybko. Eksperci obawiają się również, że wariant ten może mieć zdolność 
unikania poszczepiennej odporności. Nie wiadomo, czy ten wariant wirusa jest bardziej 
chorobotwórczy. Ponieważ wariant wirusa jest tak nowy, jest zbyt wcześnie, by to 
stwierdzić, ale sytuacja jest ściśle monitorowana. 
 
Zaostrzone restrykcje wjazdowe 
Niedawno rząd zaostrzył restrykcje wjazdowe. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. 
Link do wcześniejszego komunikatu prasowego.  
 
 
 Śledź nas na Twitterze i Facebooku 

http://twitter.com/#!/helse_og_omsorg
http://www.facebook.com/helseogomsorgsdepartementet

