
Toplumu yeniden açmak için toplu testler 
genişletiliyor 
 

Hükûmet, toplumu yeniden açmak için toplu testleri daha aktif 
bir şekilde kullanmak istiyor. Öncelik, salgının yüksek olduğu 
yerlerde yaşayan çocuklara ve gençlere verilecek. Sağlık 
Müdürlüğü, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını ve iyi bir 
koordinasyon oluşmasını sağlayacak ulusal bir kitlesel test 
programından sorumlu olacak. 
 
- Norveç’teki bulaş oranı hâlâ fazla yüksek. Toplu testler, salgını kontrol altına 
almak ve Norveç’i daha hızlı şekilde açmak için önemli bir çözüm yolu. Şu an 
ulusal bir kitlesel test programı hazırlıyoruz. İlk etapta önceliğimiz salgının yüksek 
olduğu yerlerde yaşayan çocuklar ve gençler, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri 
Bakanı Bent Høie. 
 
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, belirlenen grupları düzenli olarak 
toplu halde test ederek pozitif test sonucu çıkan durumlarda izolasyonun ve 
filyasyonun bulaşı azaltacağını düşünüyor. Toplu testler başka faydalarının yanı 
sıra okulları, yüksekokulları ve üniversiteleri enfeksiyon kontrolü açısından 
sorumlu bir şekilde açık tutmak için kullanılabilir.  
 
Önce çocuklar ve gençler 
Enfeksiyon ve hastalık şüphesiyle ilgili bireysel değerlendirmeler yapılmadan, bir 
grup insanın sistematik olarak test edilmesini içeren toplu testler, halihazırda 
birçok ülkede uygulanıyor. Norveç'te, Oslo ve Bergen'deki okullar ve üniversiteler 
de dahil olmak üzere, toplu teste tabi tutulan birkaç pilot bölge var.  
 
Ulusal kitlesel test programı, üç aşama öngörüyor. Öncelik çocuklara, gençlere ve 
öğrencilere, ve ayrıca anaokulu ve okul çalışanlarına ve velilerine verilecek. 1. 
aşama, Halk Sağlığı Enstitüsü’nün 5. risk düzeyine karşılık gelen, salgının yoğun 
olduğu semtleri ve belediyeleri kapsıyor. 2. aşama, Halk Sağlığı Enstitüsü’nün 4. 



risk düzeyi kapsamındaki semtleri ve belediyeleri kapsıyor. 3. aşamanın içeriği ise 
daha sonra somutlaştırılacak. 
- Test ekipmanı gibi sınırlı kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve iyi bir 
koordinasyon sağlanması açısından bu çalışmayı yönetme sorumluluğu Sağlık 
Müdürlüğü'ne verilmiştir. Sağlık Müdürlüğü, başka konuların yanı sıra, hangi 
durumlarda toplu test yapılacağına karar verecek, yeterli test malzemeleri 
bulunmasını sağlayacak ve belediyelerle iyi bir diyalog içerisinde olacaktır, diyor 
Høie. 
 
Gönüllülüğe dayalı olacak 
Toplu testler hem belediyeler hem de bireyler için gönüllülüğe dayalı olacak. 
Çocuklar için de ebeveynlerin iznine dayalı olacak. 
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