
Bölgesel önlemlerde düzenlemeler 
 

Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, bölgesel önlem 
düzeylerinin kapsamlı bir incelemesini gerçekleştirmiş ve bazı küçük 
düzenlemeler önermiştir. Hükûmet önerileri dikkate almıştır. 
Değişikliklerin çoğu, 3 Mayıs Pazartesi günü, gece yarısı itibariyle 
yürürlüğe girecektir.  
 
15 Nisan’da, A önlem düzeyinde (en sıkı bölgesel önlem düzeyi) geçici değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişiklikler artık kalıcı olarak devam edecektir.   
Hükûmet bunun yanı sıra, 3 Mayıs itibariyle geçerli olacak olan aşağıdaki değişikliklere karar 
vermiştir: 

A, B ve C önlem düzeyleri için aynı olan düzenlemeler:  

• Yeni Gelenlere Norveç Toplumunu Tanıtma Kanunu ve Entegrasyon Kanunu 
kapsamında verilen öğretim de dahil olmak üzere yetişkin öğretimine ilişkin kurallar 
artık bu önlem düzeylerinde düzenlenmeyecektir. Bu nedenle bu konuda hangi 
önlemlerin alınacağına bundan sonra belediyeler kendileri karar verecektir.  

• Ziyaretçilerden uzak durmanın mümkün olmadığı durumlarda artık çalışanlar 
tarafından maskelere alternatif olarak siperlik (yüz koruyucu maske) kullanılamaz. 
Bunun nedeni, siperlik etkisinin yeterince belgelenmemiş olmasıdır.  

B Önlem Düzeyi: 

• Üniversitelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında normal öğretime 10 
kişiye kadar küçük gruplar halinde izin verilebilir. 

• Açık alanlardaki geçici pazarlar açık olabilir.  

• Defin, cenaze ve cenaze töreni sırasında bulunabilecek kişi sayısı en fazla 50 kişi 
olarak belirlenmiştir. Bu değişiklik, 10 Mayıs Pazartesi gece yarısı itibariyle 
geçerlidir.  

C Önlem Düzeyi: 



• Belediye sakinlerinin yüzme tesislerini kullanmasına izin verilmiştir. 

Bölgesel önlemler hakkında daha fazla bilgi 

Hükûmet, salgının yayılmasını önlemek için hızlı ve koordineli bir şekilde önlemlerin 
uygulamaya konulmasının elzem olduğu durumlarda, bir belediyede ve çevresindeki 
belediyelerde hangi önlemlerin uygulamaya koyulacağına karar verebilir. 

Belediyeler için hangi önlem düzeyinin uygulanacağı salgının ciddiyetine bağlıdır. 
Seçilebilecek üç önlem düzeyi vardır. Bunlar A önlem düzeyi (çok yüksek önlem düzeyi), B 
önlem düzeyi (yüksek önlem düzeyi) ve C önlem düzeyidir (oldukça yüksek önlem düzeyi).  
 
Hangi önlem düzeyinde hangi tedbirlerin geçerli olduğunu burada bulabilirsiniz. 
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