Giriş karantinası, korumalı kişiler ve 12
yaş altı çocuklar için artık daha kısa
Korumalı kişiler ve 12 yaş altı çocuklar, artık Norveç’e
girişlerinden 72 saat sonra giriş karantinalarına son
verebilecekler.
- Giriş karantinası (innreisekarantene), ithal enfeksiyonu önlemek için önemli bir önlemdir.
Korumalı olanların enfekte olup enfeksiyonu başkalarına yayma riskleri hâlâ mevcuttur.
Ancak bunun riski, korumasız kişilere göre çok daha azdır. Bu nedenle, karantina süresinin
bu grup için kısaltılmasının savunulur olduğunu düşünüyoruz, diyor Sağlık ve Bakım
Hizmetleri Bakanı Bent Høie.
Giriş karantinasına son verebilmenin şartı, Norveç’e girişten en geç 72 saat sonra yapılan bir
PCR testinin negatif sonuçlu olmasıdır. Böyle bir testin yapılması, hiçbir test yapılmamasına
veya karantina uygulanmamasına nazaran enfeksiyon riskini yüzde 75 ila 90 oranında
azaltacaktır. Bu uygulamadan yararlananlar, örneğin karantina yükümlülüğünün ihlal ediliği
şüphesi söz konusu olduğunda, korumalı olduklarını helsenorge.no’ya giriş yaparak
belgelemek zorundadırlar.
Çocuklar için daha kısa karantina süresi
Halk Sağlığı Enstitüsü’nün (FHI) kanaatine göre çocuklar, yetişkinlerden daha az enfeksiyon
yayıyor. Ayrıca, 12 yaş altındaki çocukların yetişkinlere göre yüzde 50 daha az enfeksiyon
kapma riskine sahip oldukları varsayılıyor.
- Buna dayanarak Sağlık Müdürlüğü ve FHI, korumalı olanlar için şimdi uygulayacağımız yeni
giriş karantinası kurallarının 12 yaş altındaki çocuklar için de geçerli olması gerektiği
kanaatinde. Hükûmet de bunu destekliyor, diyor Høie.
Hükûmet, ayrıca Sağlık Müdürlüğü ve FHI'den 12 ile 18 yaş arasındaki gençlerin de 72 saat
sonra alınan bir negatif PCR testi ile giriş karantinasına son verip veremeyeceklerini
değerlendirmelerini istedi.
- Bir aşı dozunun, virüsün «Delta» varyantına karşı daha düşük koruma sağlayabileceğine
dair yeni bilgiler var. Bu nedenle, ileride tam aşılı olanlar için farklı kurallar söz konusu
olabilir. Daha önce de duyurduğumuz gibi, Sağlık Müdürlüğü ve FHI bu nedenle tam aşılı
kişilerin giriş karantinasından ne zaman tamamen muaf tutulabilecekleri konusunda yeni bir
değerlendirme yapacak, diyor Høie.
Hükûmet şu an diğer ülkelerin korona sertifikalarının veya benzer çözümlerinin Norveç’te
geçerli olan kalite kriterlerine uygun olup olmadıklarını ve buna göre karantina
zorunluluğundan muaf tutulup tutulamayacaklarını ve bilgilerin ne şekilde doğrulanabileceğini
belirlemek için çalışıyor.

Yurt dışına seyahat edilmemesi tavsiye ediliyor
Sınır kapılarında yapılan testler, örneğin endişe verici virüs varyantlarını kontrol altında
tutabilmemiz için, devam edecektir. Bu uygulama, gerekli ve orantılı olduğu sürece devam
edecektir. Seyahate çıkan herkes, korumalı olanlar dahil, böylelikle Norveç’e girişlerinde test
yaptırmaya hazır olmalıdır. Hükûmet, gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçınılmasını
tavsiye etmektedir.
Korumalı kişiler ve 12 yaş altındaki çocuklar için geçerli olan giriş karantinasında yapılan bu
değişiklikler, 4 Haziran saat 15.00 itibariyle geçerli olacaktır.
Şunlar korumalı olarak tanımlanmaktadır:
• tam aşılanmış kişiler
• bir doz almış olan ve dozu alalı 3 ila 15 hafta geçmiş kişiler
• son altı ayda korona geçirmiş olan kişiler

