
Wprowadzamy środki mające opóźnić 
rozprzestrzenianie się wariantu omikron 
w Norwegii 
 
Aby spowolnić rozprzestrzenianie się nowego wariantu omikron 
po jego pojawieniu się w kraju, wprowadza się obecnie szereg 
środków. 
 
– Nowy wariant omikron jest prawdopodobnie bardziej zaraźliwy niż wariant 
delta. Z dotychczasowych doświadczeń pandemii koronawirusa wynika, że 
warianty wirusa o zwiększonej zakaźności rozprzestrzenią się na wszystkie kraje, 
w tym Norwegię. Aby ograniczyć i opóźnić transmisję w kraju, wprowadzamy 
zatem szereg ofensywnych działań – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild 
Kjerkol. 
 
Te nowe działania to: 

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

• Kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną jest nakładana na 10 dni w 
przypadku bliskich kontaktów będących członkami gospodarstwa 
domowego i 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 7. dnia zanim zakończą 
kwarantannę. W przypadku negatywnego wyniku testu w 7 dniu 
kwarantannę można zakończyć.   

• Wprowadza się obowiązek testowania dla innych bliskich osób w 
przypadku podejrzenia zakażenia wariantem omikron. Powinny one zostać 
przetestowane za pomocą testu PCR tak szybko, jak to możliwe oraz 
między 3. a 7. dniem po bliskim kontakcie z osobą zakażoną i powinny, 



jeśli to możliwe, unikać bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, do czasu 
otrzymania negatywnego wyniku pierwszego testu. 

• Wszystkie działania obowiązują niezależnie od statusu szczepienia. 

• Te obowiązki przestają obowiązywać, jeśli później zostanie potwierdzone, 
że zakażenie nie zostało wywołane wariantem omikron. 

 
Środki weszły w życie i są dopełnieniem restrykcji wjazdowych wprowadzonych 
przez rząd w sobotę po północy. 
– Pojawienie się nowego wariantu wirusa podkreśla potrzebę szybkiego tempa 
szczepienia pierwszą i drugą dawką wszystkich osób, które ich nie otrzymały oraz 
dawki uzupełniającej dla tych, którzy mają ją otrzymać. Działania dotyczące 
szczepień muszą być traktowane priorytetowo – powiedziała Kjerkol. 
 

• Definicja "członków gospodarstwa domowego oraz osób odpowiednio bliskich" 
(FHI) 

 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-norwegian-government-is-introducing-measures-to-limit-the-spread-of-a-new-virus-variant-to-norway/id2889911/

