
Korona aşısı yaptıranlara temaslı 
karantinasından muafiyet 
 

Aşısı tamamlanmış kişilerin bundan böyle karantinaya 
alınmasına gerek yoktur. İlk dozu alan kişiler, bu dozun 
alınmasından sonraki üç ile 12 hafta arasındaki süre içerisinde, 
enfekte olmuş biriyle yakın temastan sonra 3. ve 7. günler 
arasında test yaptırmaları halinde temaslı karantinasından 
(infeksjonskarantene) muaf tutulurlar. Değişiklikler, 4 Mayıs Salı 
gece yarısı itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
Bu karar, hükûmetin Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nden 
aldığı tavsiyelerle uyumludur. 
- 1,3 milyondan fazla Norveçli şu anda en az bir doz korona aşısı yaptırmıştır. Aşı 
yaptıran insanların temaslı karantinasından muaf tutulması çok iyi bir haberdir, 
ve bu birçok kişi için günlük yaşamı kolaylaştıracaktır, diyor Sağlık ve Bakım 
Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
Böylece aşısı tamamlanmış kişiler, son altı ayda Covid-19’a yakalananlarla bir 
tutulmaktadır, bundan dolayı da temaslı karantinasına alınmaları 
gerekmemektedir. Bu nedenle, aşısı tamamlanmış kişilerin enfekte olan biriyle 
yakın temastan sonra test yaptırmaları gerekmemektedir. 
Son altı ayda aşı olmuş veya Covid-19’a yakalanmış kişilerin, bekleme karantinası 
olarak adlandırılan karantinadan muaf tutulması zaten daha önceden 
belirlenmişti. 

Sadece bir doz alan kişiler 
Birinci aşı dozunu 3 ila 12 hafta önce yaptırmış kişiler, enfekte olan kişiyle son 

yakın temastan 3 ila 7 gün sonra bir PCR testi yaptırmaları şartıyla enfeksiyon 

karantinasından muaf tutulabilir. Test yaptırmak istemeyenler veya 

yaptıramayanlar, karantinaya girmek zorundadır.  



– İki doz alacak olan herkesin, tam koruma sağlanması için ikinci dozu doğru 
zamanda alması ve aşılanmış statüsünü koruması önemlidir, diyor Høie. 
 
Aşılanmış kişilere yönelik giriş karantinası düzenlemelerinde herhangi bir 
değişiklik olmayacaktır. Bu, değerlendirme aşamasındadır. 
 
 

Karantinadan çıkabilirler 
Değişiklik yürürlüğe girdiğinde temaslı karantinası altında bulunan aşılanmış 

kişiler, ilk dozdan bu yana üç haftadan fazla geçtiyse karantinadan çıkabilirler. 

Sadece bir doz alan kişiler, karantinadan çıkmaları halinde yakın temastan 

sonraki 3. ile 7. gün arasında PCR testi yaptırmak zorundadır.  

Aşısı tamamlanmış kişilerin karantinadan çıktıktan sonra test yaptırmalarına 
gerek yoktur. 

Temaslı karantinasının ne olduğu hakkında  
Enfekte olduğu teyit edilen bir kişiyle temaslı olan herkes, enfekte kişiyle temasın 

gerçekleştiği andan itibaren karantinaya alınmalıdır. Eğer temaslı iseniz, filyasyon 

yoluyla sizinle iletişime geçilecek ve sizin için neyin geçerli olduğu konusunda 

bilgilendirileceksiniz.  

Temaslı karantinası kuralları için helsenorge.no sayfasına bakınız 
 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/
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