Koronavirus - kwarantanna
Obywatele państw obcych, którzy przyjechali do Norwegii z zagranicy i którzy z tego powodu są
objęci kwarantanną, ale nie wykazują objawów zakażenia wirusem, mogą obecnie opuścić
Norwegię. Jeżeli zdecydują się oni pozostać w Norwegii, muszą oni jednak przesiedzieć na
kwarantannie przez cały przepisowy okres jej trwania.
Obywatele państw obcych, którzy są objęci kwarantanną, ponieważ byli w kontakcie z osobami
zakażonymi wirusem w Norwegii, muszą nadal siedzieć na kwarantannie.
Warunkiem wyjazdu z Norwegii jest to, że transport z miejsca kwarantanny do miejsca wyjazdu z
Norwegii odbędzie się we właściwy sposób, zapobiegający dalszym zakażeniom.
Oznacza to co następuje:
Jeżeli musisz skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub wziąć taksówkę do najbliższego
lotniska, stacji autobusowej, stacji kolejowej lub przejścia granicznego, musisz zachować odległość co
najmniej dwóch metrów do najbliższego współpasażera.
Musisz zadbać o dobrą higienę rąk, oraz o higienę kasłania.
Na lotnisku, z którego masz bezpośredni wylot z Norwegii za granicę, znajduje się personel
reprezentujący miejscowe władze publiczne, z którym można skontaktować się, jeżeli powstaną
problemy. Można również podróżować lotami krajowymi w Norwegii, jeżeli jest to niezbędne. W
takim przypadku podróż musi również odbyć się we właściwy sposób, zapobiegający dalszym
zakażeniom. Na lotniskach krajowych nie będzie jednak obecny personel reprezentujący miejscowe
władze publiczne, z którym można byłoby skontaktować się w razie potrzeby.
Można użyć własnego samochodu, aby wyjechać w Norwegii, ale jesteś sam odpowiedzialny za
sprawdzenie, które przejścia graniczne są otwarte.
Jeżeli pragniesz opuścić Norwegię samolotem, musisz sam wykupić ważny bilet. Następujące lotniska
obsługują bezpośrednie wyloty z Norwegii:
Gardermoen
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Torp
Jeżeli zachorujesz lub rozwiniesz objawy zakażenia wirusem podczas wyjazdu z Norwegii, musisz
skontaktować się telefonicznie z norweską służbą zdrowia pod numerem 116 117.
Podkreślamy, że jeżeli masz gorączkę lub objawy infekcji dróg oddechowych, albo masz trudności z
oddychaniem, to musisz przebywać w izolatce lub być odizolowany od otoczenia i nie możesz w takiej
sytuacji opuścić Norwegii.

Aktualny przepis można przeczytać w całości w portalu Lovdata.
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