
Tüm yetişkinler korumalı olduğunda 
4. aşamaya geçilecek 
Hükûmet, yeniden açılmanın 4. aşamasına, 18 yaşın üzerindeki 
herkese birinci aşı dozu teklif edildikten üç hafta sonra 
geçilmesine karar vermiştir. İşte o zaman tüm yetişkin 
Norveçliler aşı ile korunma fırsatına sahip olacaktır. 
 
– Bu hafta içinde, 18 yaşın üzerindeki kişilerin büyük çoğunluğuna aşı olma 
imkânı sunulmuştur. Bu da, üç hafta sonra ciddi hastalığa ve ölüme karşı iyi 
korumaları olduğu anlamına gelmektedir. Daha fazla normalleşmeye gitmeden 
önce kendilerini korumaları için 18 yaşın üzerindeki herkese bu fırsatı vermek 
istiyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.  
Bu hafta okulların ve yüksek öğretimin başlamasıyla birlikte enfeksiyon 
vakalarında artış olması beklenmektedir. 
 
– Önümüzdeki üç hafta boyunca, bulaşın çok yüksek olmaması ve filyasyon 
çalışmalarının belediyeleri çok zorlamaması için enfeksiyon yayılımını düşük 
tutmaya devam etmeliyiz. Aşı yaptırmış olsak da, topluma açık alanlarda 
birbirimizden uzak durmaya, hasta olduğumuzda evde kalmaya, semptom 
gösterdiğimizde kendimizi test ettirmeye ve ellerimizi temiz tutmaya devam 
etmeliyiz, diyor Høie.  
 
– Herkesin Smittestopp (Enfeksiyonu Durdur) uygulamasını indirmesi ve 
belediyenin filyasyon çalışmalarına ve ileride çıkabilecek salgınları durdurmasına 
yardımcı olması tavsiye edilmektedir, diye çağrıda bulunuyor Høie . 

16 ve 17 yaşındakiler için aşı 
Norveç'in Polonya'dan satın alacağı 1 milyon ekstra aşı dozu sayesinde 

önümüzdeki haftalarda aşılama hızı daha da artacaktır. Bu da yetişkin nüfusun 

daha önce öngörülenden 2-3 hafta daha hızlı aşılanacağı anlamına gelmektedir. 



– Sonbaharda karşılaşacağımız enfeksiyon artışı karşısında bu büyük bir avantaj 
olacak. 16 ve 17 yaşındakilerin aşılanıp aşılanmayacağına ilişkin nihai kararın 
alınmasını da daha erken bir tarihe alacağız, diye belirtiyor Høie. 
Hükûmet bunun kararını ilk başta planlandığı gibi Eylül ayında değil, Ağustos 
ayında alacaktır. Sırada bu grubun olduğu belirtilerek belediyelerden buna 
hazırlanmaları istenmiştir. 
 
– Kararı, bu yaş grubunun aşılanmasıyla ilgili mevcut en son ve en güncel bilgilere 
dayanarak vereceğiz. Eğer onlara aşılanma teklif edilmesine karar verirsek, 
Polonya'dan satın aldığımız ekstra dozlar, en fazla ilerleme kaydeden 
belediyelerin birkaç hafta içinde 16 ve 17 yaşındakileri aşılamaya başlamasını 
mümkün kılacaktır, diye belirtiyor Høie.  
 
Halk Sağlığı Enstitüsü ayrıca aşıların 12 yaş ve üzerindekilere de sunulup 
sunulmayacağını da değerlendirmektedir. 
 
– Şu anda aşılamada iyi bir ilerleme kaydettik ve mümkün olan en güncel bilgilere 
dayanarak bunun kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak için zaman ayırabiliriz. 
Bu gruba da aşı teklif edilmesini önerirsek, kararın kendilerinde ve velilerinde 
güven ve itimat sağlayacak şekilde verilmesi önemlidir, diyor Høie 
 

Öğrenciler öğretimde mesafe zorunluluğundan muaf 
tutulacaktır 
Yaz boyunca hükûmet, yeniden açılma planının aslında dördüncü aşamasında 

yer alan birçok alanda hafifletmeler getirmiştir. Şimdi de yeni bir düzenleme 

yapılmaktadır:  

Öğrenciler öğretim sırasında mesafe şartından muaf tutulacaktır. Bunun aslında 
dördüncü aşamada gelmesi planlanıyordu, ancak Sağlık Müdürlüğü ile FHI'nin 
tavsiyeleri üzerine şimdiden uygulanmaktadır.  
 
– Bu, öğrencilerin bir buçuk yıl aradan sonra nihayet sınıflarda yüz yüze 
görüşebilecekleri ve konferans salonlarında omuz omuza oturabilecekleri 



anlamına gelmektedir. Eğitim kuruluşlarının uyum/hazırlık haftalarına 40 milyon 
kron ile destek olduk ve hızlı testlerin ödemelerini üstlendik.  
Sonuç olarak, geçen yıla göre bunların eğitime çok daha eğlenceli ve daha güvenli 
bir başlangıç sağlayacağından eminim, diyor Bilimsel Araştırma ve Yüksek Eğitim 
Bakanı Henrik Asheim. 

Seferberlik hali devam ediyor 
Yetişkin nüfusun çoğunluğuna dört hafta içinde ikinci aşı dozu sunulacaktır. 

- Aşılar pandemiyi kontrol altında tutmamıza yardımcı olacak, ancak diğer bulaşıcı 

hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle yaşamaya devam etmeliyiz. Riski 

tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Bu, aşılamanın bitip toplumun 

yeniden açılmasından sonra bazılarının ciddi şekilde hastalanacağı ve bazılarının 

da Covid-19'dan öleceği anlamına gelmektedir, diyor Høie. 

Hükûmet, bu riski sıfıra indirmek için yurt içi kısıtlamaları sürdürmeyecektir, 
ancak gerekli olması halinde harekete geçmeyi değerlendirecektir. Daha ciddi 
hastalıklara yol açan virüs mutasyonları veya aşıların az etkili olduğu mutasyonlar 
oluşabilir. Bulaş oranları, çok az kişi ciddi şekilde hastalandığı ve hastaneye 
yatırıldığı sürece çok az şey ifade etmektedir. 
 
– Bu nedenle 4. aşamadan sonraki aşamada normal bir günlük hayatımız 
olacaktır, ancak daha hazırlıklı olacağız. Ulusal – ve uluslararası - bazda durumu 
takip edeceğiz. Hem devlet yetkililerinin, hem hastanelerin hem de belediyelerin, 
gerekirse kısa sürede gerekli önlemleri uygulamaya hazır olması gerekmektedir, 
diyor Høie. 
 
Hükûmet, önümüzdeki yıllarda aşıların yeni virüs varyantlarına göre ayarlanması 
şartını içeren ve uluslararası aşı çalışmalarına katkıda bulunan aşı teslimatları 
konusunda anlaşmalar yapmıştır. Bu, hazırlıklı olmanın önemli bir parçasıdır.  

Giriş kısıtlamalarında değişiklikler 
15 Ağustos Pazar gece yarısından itibaren, Norveç’teki bir eğitim kurumunda 

doktora programına kabul edilen kişiler ülkeye tekrar girme imkanına sahip 



olacaktır. Üçüncü ülkelerden gelen diğer kişilerle aynı test ve karantina şartlarına 

uymalılar.  

Hükûmet ayrıca yeniden açılma planının 4. aşamasında güncelleme yapmıştır. 4. 
aşamadan itibaren, üçüncü ülkelerden gelen büyükanne ve büyükbabaların, 
sevgililerin ve diğer benzer yakınların ülkeye girişine izin verilecektir.  
 
– Norveç'e geldiklerinde hâlâ sıkı test ve karantina kurallarına tabi olacaklar, 
ancak nihayet Norveç'te sevdikleriyle görüşme fırsatına sahip olacaklar. Birçok 
kişinin bunu uzun zamandır beklediğini biliyorum, diyor Høie.  
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