
Hükûmet, yeniden açılma planının 
ilk aşamasına başlıyor  

 
Hükûmet, Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nün 
tavsiyelerine uygun olarak,16 Nisan Cuma tarihinde gece 
yarısından itibaren, yeniden açılma planının ilk aşamasına 
başlayacaktır. Bunun yanı sıra, 20 yaşından küçük çocuklar ve 
gençler için yapılan etkinliklerde ve üst düzey/elit sporcular için 
birtakım hafifletmeler uygulanacaktır. Bulaş oranı yüksek 
belediyeler, gerekli yerel önlemleri Cuma gününden önce 
değerlendirmelidir. 
 
Hükûmetin yeniden açılma planının ilk aşaması, Paskalya tatilinden önce 
uygulanan önlemleri tersine çevirmeyi amaçlamaktadır. 
- İnsanların dikkatli olması nedeniyle ve bulaşın Paskalya tatilinde artmamasına 
hep birlikte katkıda bulunduğumuz için, Cuma gününden itibaren açılma planının 
ilk aşamasına başlayabiliyoruz, diyor Başbakan Erna Solberg. 
 
Ulusal önlemler alanında uygulanan hafifletmeler, Østlandet bölgesinde 
hükûmet tarafından bölgesel tedbirlerin uygulandığı yerleri veya Oslo ve 
Steinkjer gibi katı yerel yönetmeliklerin uygulandığı belediyeleri herhangi bir 
şekilde etkilemeyecektir. 
- Cuma gününden itibaren ulusal önlemlerde birtakım hafifletmeler sözkonusu 
olsa da, önlemler hâlâ katı sayılır. Mesela saat 22.00’den itibaren alkol servisi 
yasağı ve yemek servisi yapma şartı geçerlidir. Farklı belediyelerden gelen 
kişilerin toplanacağı etkinliklerin iptal edilmesini veya ertelenmesini tavsiye 
ediyoruz, diyor Solberg. 
 
Bulaş oranı az olanlar dahil bütün belediyelerin iyi bir mücadele seferberliği 
olması şarttır. Yüksek bulaş rakamları olan belediyelerde ve bölgelerde bulaş 
durumuna göre katı enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. Belediyenin yetkili 
doktoru, konunun resmî siyasi mercilerde ele alınmasını beklerken belli 
önlemlerin gerekli olduğu kanaatine varırsa, acil önlem kararı alabilir. 
 
Belediyelerin kendi ve daha katı olan önlemlerini değerlendirebilmeleri için 
yeterince zaman sağlamak adına ulusal önlemler ancak 16 Nisan Cuma tarihinde, 
gece yarısından itibaren yürürlüğe girecektir. 



 
 
Okullardaki ve kreşlerdeki tedbir seviyesi konusunda yerel kararlar 
Bulaş oranı ülkenin farklı bölgelerinde ve değişik yerlerde büyük farklar 
göstermektedir. Bu nedenle hükûmet okullardaki ve kreşlerdeki önlem 
seviyelerine ilişkin kararların hâlâ yerel olarak alınması gerektiğini 
düşünmektedir. 
 
- Okulların ve kreşlerin kapatılması mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Ancak 
belediyeler, genel bir durum tespiti yapabilmek ve test edilmesi gerekenlerin test 
yaptırabilmeleri için okullarda tamamıyla dijital ortamda ev eğitimine geçilmesini, 
veya kısa süreli olarak kreşlerin kapatılmasını değerlendirebilirler. Bu, birçok 
kişinin karantinada bulunması durumunda bir seçenek olabilir, diyor Eğitim ve 
Entegrasyon Bakanı Guri Melbye. 
 
20 yaş altı çocuklar ve gençler için spor ve kültür etkinlikleri 
 
- Birtakım değişiklikler getirerek çocuklara ve gençlere yönelik hem spor hem de 
kültür etkinliklerinde 50’ye kadar kişinin bulunabilmesini sağlıyoruz. Bu, boş 
zamanlarında spor aktiviteleri hariç, bando, koro veya tiyatro gibi faaliyetlerle 
uğraşan çocuklar ve gençler için iyi bir haber. Ancak katılımcılar aynı belediyeden 
olmak zorundadır, diyor Çocuk ve Aile Bakanı Kjell İngolf Ropstad. 
 
Bu etkinliklerde, sabit ve belirlenmiş yerlerde oturmamalarına rağmen, 50’ye 
kadar kişinin toplanması mümkündür. Seyircilerin sabit ve belirlenmiş yerlerde 
oturudukları durumlarda, kişi sayısı sınırlamalarını belirleyen genel kurallar 
geçerlidir. 
 
Yetişkinler için spor ve kültür etkinlikleri 
Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nün tavsiyelerine uygun 
olarak, kadın ve erkek futbolunun en üst düzeydeki iki liginde açık alanlarda 
antrenman maçları yapmalarına izin verilecektir. Antrenman maçları, mümkün 
olduğu kadar az coğrafi hareketlilik sağlanarak ve Norveç Futbol 
Federasyonu’nun öngördüğü enfeksiyon kontrolü önlemlerine uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir.  
 
A ve B önlem seviyesinde bulunup yerel önlemler uygulayan belediyelerde, 
ligdeki en üst sıradaki iki kadın ve erkek takımlarının antrenman maçları 
yapmalarına izin verilecektir. Bu belediyelerde yapılan maçlarda sadece 
oyuncular, destek ekipleri ve hakemler maçlarda bulunacaktır. 
 



Hükûmet, antrenman maçlarında edinilen deneyimleri ve genel bulaş durumunu 
temel alarak, kadın ve erkek futbolunun en üst düzeydeki iki liginde lig maçlarının 
oynanabilmesine ilişkin nihai kararını 18. haftada alacaktır.  
 
A önlem seviyesine göre yerel tedbirler uygulayan belediyelerde de, üst 
düzey/elit sporcuların antrenman yapmalarına izin verilecektir. Bu karar derhal 
yürürlüğe girecektir. 
 
Yurt içi seyahatlerden kaçınılması tavsiye edilmektedir 
Norveç’teki bulaş vakalarının çoğunluğu, Oslo ve Viken’de bulunmaktadır. Bu 
durum, bulaşın az görüldüğü veya hiç bulunmadığı yerlere yayılmasını önlemek 
için hâlâ ulusal önlemlere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 
 
- Tavsiyemiz hâlâ gerekli olmayan yurt dışı seyahatlerine çıkılmamasıdır. Bu, 
özellikle bulaş rakamlarının yüksek olduğu bölgeler için geçerlidir, diyor Çocuk ve 
Aile Bakanı Kjell Ingolf Ropstad. 
 
Ramazan ve Bayram kutlamaları 
- Ramazan ayı bugün başlıyor. Norveç’te yaşayan birçok kişi için önemli olan bu 
mübarek ayda, insanlar normal şartlarda dinî bir birlik içinde, iftar yemekleri ve 
bayram kutlamaları kapsamında toplanırlar. Ancak sosyal etkinlikler bulaş riskini 
arttırdığı için, herkesin bir araya geldiği kişi saysını sınırlaması gerektiğini 
hatırlatmak istiyorum. Ülke çapındaki bütün dini toplulukların bunu zaten ciddiye 
aldığını biliyorum. Camilerde toplanmanın bir dinî etkinlik sayıldığını ve sadece az 
sayıda kişiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini de ayrıca hatırlatmak istiyorum. Ancak 
bazı yerel önlemler daha da katı olabilir. Herkes bu nedenle, yaşadığı yerde 
geçerli olan kurallar ve tavsiyeler konusunda kendini bilgilendirmelidir. Bu, özel 
evlere yapılan ziyaretler için de geçerlidir. Biz, herkesin mümkün olduğu kadar 
güzel ve güvenli bir Ramazan ayı geçirmesini istiyoruz, diyor Ropstad. 
 
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, gün batımına kadar yiyip içemezler. Bu 
yıl Norveç’te bulunan pek çok camilere ve dinî kuruluşlara, oruçlu iken aşı 
yaptırmanın mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Muslimsk Dialognettverk ve 
İslamsk Råd Norge gibi kuruluşlar, oruç tutarken aşı yaptırmanın bir sakıncası 
olmadığını ve bunu yapmanın orucu bozmak anlamına gelmediğini belirtmiştir. 
 
2. aşama değerlendirmesi  
Bir aşamadan diğerine geçilmesini belirleyen unsur, tarihler değil, veriler 
olacaktır. Genellikle bir sonraki aşamaya 3 haftalık aralıklarla geçilecektir. 
 
- Ne zaman yeniden açılma planının 2. aşamasına geçebileceğimizi, üç kontrol 
noktasına dayaranarak yapılan genel bir değerlendirme belirleyecektir: Bulaş 



durumu ve hasta sayısı, sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve aşılama programının 
bulunduğu nokta. 2. aşamanın yürürlüğe geçmesi için koşulların yerinde olup 
olmadığını mayıs ayında belirleyeceğiz. Norveç’i aşamalı ve kontrollü bir şekilde 
açacağız, diyor Başbakan Erna Solberg. 
 
 
16 Nisan’dan itibaren geçerli olan ulusal önlemler: 
 
Bütün ülke için geçerli olan tavsiyeler 
 
Bir metre mesafe bulunmasını sağlayın. Ellerinizi temiz tutun. Hastaysanız evde 
kalın. 
 
Sosyal temas 

• Herkes sosyal teması kısıtlamalıdır. 
• Başka kişilerle dışarıda görüşülmesi ve beş misafirden fazla kişi kabul 

edilmemesi tavsiye edilmektedir. Bütün misafirler aynı haneden geliyorsa, 
kişi sayısı arttırılabilir, ama mesafe bulunmasını sağlamak mümkün 
olmalıdır. (Yeni) 

• Kreşlere ve ilkokullara giden çocuklar kendi kohortlarından ziyaretçi kabul 
edebilirler. Çocuklar ve gençler, kendi kreş ve ilkokul kohortlarından gelen 
ziyaretçilerin yanı sıra, sadece bir veya iki arkadaşını ziyaret edebilir veya 
misafir olarak kabul edebilir. 

 
Seyahat 

• Yurt dışı seyahatlerinden kaçınılması gerekmektedir. Sadece zorunlu 
hallerde seyahatlere çıkılabilir. 

• Yurt içi gereksiz seyahatlerden kaçınılmalıdır. Bu, özellikle yüksek bulaş 
rakamları olan bölgeler için geçerlidir. 

• Kendinize ait olan veya kiraladığınız bir dağ evine veya otele gitme 
olanağınız vardır, ancak mümkünse toplu taşıt araçlarından kaçınmalısınız. 

• Çalıştığınız veya okuduğunuz yere seyahat etmek, zorunlu hallerde 
yapılması gereken seyahatler arasında sayılır. 

• Daha az katı önlemlerin geçerli olduğu belediyelere seyahat ederseniz, 
normalde yaşadığınız belediyede geçerli olan önlemlere göre 
davranmalısınız. 

 
Okullar ve kreşler 

• Kreşler ve okullar, «Trafik lambası modeli»’ne uygun olarak sarı seviyede 
bulunmaktadır. 

 



İş hayatı 
• Olanağı olan herkesin evden çalışması gerekmektedir. 

 
Ticaret sektörü 

• Enfeksiyon kontrolü önlemleri şartı ile açık kalacaktır, bkz. branş 
standartları ve ilgili yönetmelikteki koşullar. 

 
Spor ve boş zaman faaliyetleri 

• 20 yaş altı çocuklar ve gençler, antrenmanlara ve boş zaman aktivitelerine 
normaldeki gibi katılabilirler. Faaliyetleri gereği, gerekli olduğu zaman, bir 
metre mesafe koşulundan muaf tutulabilirler. 

• Çocuklar ve gençler, bir takımla veya bir dernekle başka bir belediyede 
antrenman/pratik yapıyorsa, bulaş durumu uygun olduğu sürece bu 
takımla/dernekle yarışabilirler. (Yeni) 

• Kayak gibi yakın temas gerektirmeyen türden sporlar yapan 20 yaş altı 
çocuklar ve gençler, açık alanda uygulanan ve aynı spor kesimi veya spor 
bölgesi içinde bulunan etkinliklere katılabilirler. Bu bağlamda bölge 
kavramı, coğrafi anlamda kullanılmaktadır. 

• Yetişkinler, aralarında en az bir metre mesafe bulundurmaları önkoşuluyla, 
en fazla 10 kişilik gruplar halinde kapalı alanda spor faaliyetleri organize 
edebilirler. (Yeni) 

• Üst düzey/elit sporcular normaldeki gibi, hem kapalı alanda hem de açık 
alanda antrenman yapabilirler. 

 
Yüksek öğrenim 
Fazladan enfeksiyon kontrolü önlemleriyle kampüste bulunmak mümkündür. 
Okuma salonlarına ve kütüphanelere gitmek de mümkündür. Büyük 
konferanslardan ve toplantılardan kaçınılması gerekmektedir. Küçük gruplar 
halinde eğitim verilebilir. (Yeni) 
 
Bütün ülkede geçerli olan kurallar 
 
Özel çapta toplanmalar ve etkinlikler: 

• Farklı belediyelerden gelen kişilerin toplandığı etkinliklerin ertelenmesi 
veya iptal edilmesi tavsiye edilmektedir. 
 

Etkinlikler için geçerli olan kurallar şunlardır: 
• Kendi eviniz hariç, kapalı alanlarda özel çapta meydana gelen 

toplanmalarda, örneğin kiralanmış bir mekanda doğumgünü kutlaması 
gibi, en fazla on kişi bulunabilir. Açık alanlarda ise en fazla 20 kişi. İlkokulda 
veya kreşte aynı kohortta olan çocuklar, gerekli sayıda yetişkin eşliğinde 
görüşebilirler. 



• Sabit, belirlenmiş oturma yerleri olmayan, kapalı alanlarda meydana gelen 
etkinliklerde en fazla 10 kişi toplanabilir. Ancak, aynı belediyeden gelen, 20 
yaş altı katılımcıların bulunduğu spor ve kültür etkinliklerinde 50’ye kadar 
kişi bulunabilir. (Kültür etkinliklerinde 50 kişi olabilmesi yeni) 

• İzleyicilerin hepsinin sabit, belirlenmiş oturma yerlerinde oturdukları 
etkinliklere en fazla 100 kişi katılabilir. (Yeni) 

• Açık alanlarda meydana gelen etkinliklerde en fazla 200 kişi toplanabilir. 
Ancak iki metre mesafe sağlanması ve sabit, belirlenmiş yerlerde 
oturmaları şartıyla 600 kişi toplanabilir (200’er kişilik, 3’er kohortlar 
şeklinde). (Yeni) 

• Katılımcıların sabit, belirlenmiş yerlerde oturmadıkları etkinliklerde, 
organizatörler, aynı haneden gelmeyen katılımcılar arasında yeterli mesafe 
sağlanması için önlemler almalıdırlar. Bunu sağlamak için ihtiyaç halinde 
bekçi tutulması da gerekmektedir. 

• Etkinliklerde içkili mekânlardaki gibi alkol servisi yapmak mümkündür. 
(Yeni) 

 
Barlar, lokantalar ve içki servisi ruhsatı olan etkinliker 

• İçki servisine sadece yemek servisi eşliğinde izin verilmiştir. İçki servisi saat 
22.00’de sona ermelidir. (Yeni) 

• Razı olan müşterilerin iletişim bilgileri kaydedilecektir. 

 

 


