
Skrócenie kwarantanny wjazdowej dla 
osób chronionych i dzieci poniżej 12 
roku życia 
 
Osoby, które są chronione oraz dzieci poniżej 12 roku życia będą 
mogły zakończyć kwarantannę wjazdową w przypadku 
negatywnego wyniku testu wykonanego trzy doby po przybyciu. 
 
- Kwarantanna wjazdowa jest ważnym środkiem zapobiegającym importowi 
zakażeń. Nadal istnieje ryzyko, że osoba chroniona zostanie zakażona i dalej 
rozprzestrzenia wirusa, ale ryzyko to jest znacznie mniejsze niż w przypadku 
osób niechronionych. Dlatego uważamy, że uzasadnione jest skrócenie okresu 
kwarantanny dla tej grupy – powiedział Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie. 
 
Aby móc zakończyć kwarantannę wjazdową, wymagany jest negatywny wynik 
testu PCR, wykonywanego nie wcześniej niż trzy doby po przybyciu. Taki test 
zmniejszy ryzyko zakażeń o 75-90 % w porównaniu do braku testu lub 
kwarantanny. Na przykład w przypadku podejrzenia złamania obowiązku 
kwarantanny, bycie chronionym, musi być udokumentowane, poprzez 
zalogowanie się na helsenorge.no. 
 
Krótsza kwarantanna dla dzieci 
Według FHI (Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego) dzieci rozprzestrzeniają 
wirusa w mniejszym stopniu niż dorośli, a dzieci poniżej 12 roku życia mają o 50 
procent mniejsze ryzyko zakażenia się niż dorośli. 
- Na tej podstawie Helsedirektoratet (Urząd ds. Zdrowia) i FHI uważają, że te 
same zasady dotyczące kwarantanny wjazdowej, które teraz wprowadzamy dla 
osób chronionych, powinny również dotyczyć dzieci poniżej 12 roku życia. Rząd 
to popiera, powiedział Høie. 
 
 



Rząd zwrócił się do Helsedirektoratet i FHI o ocenę, czy młodzi ludzie w wieku od 
12 do 18 lat również powinni móc skrócić kwarantannę wjazdową dzięki 
negatywnym testom PCR wykonanym po trzech dobach.  
 
- Istnieją nowe informacje, że jedna dawka szczepionki może zapewniać słabszą 
ochronę przed wariantem wirusa delta. Dlatego też mogą obowiązywać inne 
zasady dla osób, które są w pełni zaszczepione. Jak ogłoszono wcześniej, 
Helsedirektoratet i FHI dokonują nowej oceny, kiedy w pełni zaszczepione osoby 
mogą uzyskać pełne zwolnienie z kwarantanny wjazdowej - powiedział Høie. 
 
Rząd pracuje nad ustaleniem, czy zaświadczenia koronawirusowe lub podobne 
rozwiązania z innych krajów spełniają te same wymagania jakościowe, co 
norweskie zaświadczenie, a tym samym, czy mogą one zapewniać wyjątki od 
wymogu kwarantanny, a także w jaki sposób można zweryfikować te informacje. 
 
Odradzamy wyjazdy za granicę 
Testy na granicy są kontynuowane, między innymi w celu kontroli niepokojących 
wariantów wirusa. Będzie to utrzymywane tak długo, jak będzie to konieczne i 
uzasadnione. Wszyscy podróżni, również ci, którzy są chronieni, muszą być zatem 
przygotowani na testy po przybyciu do Norwegii. Rząd nadal odradza wszelkie 
niepotrzebne wyjazdy za granicę. 
 
Zmiany dotyczące kwarantanny wjazdowej dla osób chronionych i dzieci do lat 12 
wchodzą w życie 4 czerwca o godzinie 15.00. 
  
Te osoby definiowane są jako chronione: 

• osoby, które zostały w pełni zaszczepione 

• osoby, które otrzymały jedną dawkę, a od jej otrzymania minęło od 3 do 15 
tygodni 

• osoby, które przeszły koronawirusa w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
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