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Tarih: 26 Kasım 2021 
  
Hükûmet, yeni virüs varyantının Norveç'e yayılmasını 
sınırlamak için çeşitli önlemler almaktadır. 
 
Hükûmet, Güney Afrika'da keşfedilen yeni virüs varyantının yayılmasını 
sınırlamak ve geciktirmek için hemen yürürlüğe girecek olan çeşitli önlemler 
getirmektedir. 
 
- Güney Afrika'da tespit edilen virüs varyantının Norveç'e yayılmasını geciktirip 
sınırlandırmalıyız. Bu nedenle, bu bölgeden gelen yolcular için önlemleri 
sıkılaştırıyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol. 
 
- Şimdi pandemide olumsuz bir gelişme görüyoruz. Sağlık yetkililerinin amacı, 
enfeksiyonun Norveç'teki yayılışını geciktirmektir. Bu nedenle Hükûmet, belli güney 
Afrika ülkelerinden ithal edilen enfeksiyonu sınırlamak için hedefli giriş önlemleri 
getirmektedir. Bu, sınırda daha fazla kontrol tedbirleri alınmasını ve söz konusu 
ülkelerden gelen yolcular için zorunlu karantina oteli uygulaması getirileceği anlamına 
gelmektedir, diyor Adalet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Emilie Enger Mehl. 
 
Yeni önlemler, Sağlık Müdürlüğü ve FHI'nin tavsiyelerine dayanmaktadır. 
 
Yeni tavsiyeler ve kurallar 
Aşağıdaki ülkeler, önlemler kapsamındadır: Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, 
Botsvana, Mozambik, Lesoto, Eswatini ve Malavi. Dışişleri Bakanlığı artık bu ülkeler 
için kesinlikle gerekli olmayan seyahatlere çıkılmaması tavsiyesinde bulunuyor. Bu 
tavsiye, sağlık yetkilileriyle istişare içinde, sürekli yeniden değerlendirilecektir. 
 
Aşağıdaki önlemler 27 Kasım Cumartesi gece yarısı itibariyle geçerlidir: 
 
• Bu ülkelerden direkt uçuşlar yasaklanacak. 
• Etkilenen ülkelerde kaldıktan sonra Norveç'e gelen tüm yolcular, ülkeye girişten 
önce, ülkeye varışta ve varıştan 7 gün sonra test yaptırmak zorundadır. Buna ek olarak 
tamamen aşılanmış veya hastalık geçirmiş olduklarına dair belgeler sunup 
sunamadıklarına bakılmaksızın, bu yolcular 10 gün giriş karantinasında bulunmak 
zorundadırlar. 
 
• Giriş karantinası bir karantina otelinde geçirilmelidir. Ülkeye girişten en geç 3 gün 
sonra yapılan bir PCR testinin negatif çıkması durumunda yolcu, giriş karantinasının 
geri kalan süresini kendi evinde veya başkalarıyla yakın temastan kaçınmanın mümkün 
olduğu, özel odası, kendi banyosu, mutfağı veya yemek servisi olan uygun başka bir 
ikamet yerinde gerçekleştirebilir. Girişten en erken 7 gün sonra yaptırılan PCR testinin 
negatif çıkması durumunda, karantina sonlandırılabilir. 
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• 16 Kasım 2021'den sonra ilgili ülkelerde bulunmuş olan ve 26 Kasım 2021'den önce 
Norveç'e gelen kişiler, PCR test yöntemiyle en kısa sürede SARS-CoV-2 testi 
yaptırmalıdır. Bu kişiler 26 Kasım 2021'den önce kendilerini test etmiş olsa bile 
kendilerini tekrar test etmelidir. Ayrıca ülkeye varış tarihinden itibaren 10 gün giriş 
karantinasında bulunmaları tavsiye edilir. 
• Tek başına seyahat eden 18 yaşından küçükler ve diplomatlar, giriş karantinasını 
kendi evlerinde veya başkalarıyla yakın temastan kaçınmanın mümkün olduğu, özel 
odası, kendi banyosu, mutfağı veya yemek servisi olan uygun, başka bir ikamet yerinde 
gerçekleştirebilir. Ancak, bu kişilerin yine de test yaptırmaları gerekmektedir. 
• Polis, bu bölgelerden gelen yolcuların kontrolünün test ve karantina zorunluluğuna 
uygun olmasını sağlamak için, bu ülkelerden gelen yolculara yönelik özel bir kontrol 
çalışması yapacaktır. 
 
- Bu tavsiyelere ve kurallara uyulması çok önemlidir. Enfeksiyonu mümkün olduğunca 
sınırlamak ortak sorumluluğumuzdur, diyor Kjerkol. 
 
Daha bulaşıcı olabilir 
Güney Afrika'da tespit edilen virüs varyantı, görünüşe göre çok hızlı yayıldığı için 
endişe yaratıyor. Uzmanlar bu varyantın ayrıca aşı bağışıklığından kaçınabilme 
yeteneğine sahip olabileceğinden de korkuyor. Virüs varyantının daha patojenik olup 
olmadığı şimdilik bilinmiyor. Varyant çok yeni olduğu için bu konuda bir sonuca varmak 
için henüz çok erken; ancak durum yakından takip ediliyor. 
 
Giriş önlemleri sıkılaştırılıyor 
Hükûmet son zamanlarda giriş önlemlerini sıkılaştırmıştır. Bununla ilgili daha fazla 
bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. Önceki basın bildirisine bağlantı. 
 
 
 Bizi Twitter ve Facebook'ta takip edin 

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

