
Viken ilinin birkaç belediyesinde 
bölgesel tedbirlere devam ediliyor 
Viken ilindeki bazı belediyelerde bulaş oranı hâlâ yüksek. Bulaş 
oranında belediyeden belediyeye büyük farklılıklar var. Sağlık 
Müdürlüğü, Halk Sağlığı Enstitüsü ve Valilik tavsiyesi üzerine 
Hükûmet, B düzey tedbirlerin Viken ilinin dokuz belediyesinde 
devam etmesine karar vermiştir. On belediyede bölgesel 
önlemlere 10 Mayıs Pazartesi gece yarısı itibariyle son 
verilecektir. 

– Viken’deki bulaş oranında büyük farklılıklar var ve bulaş oranı birkaç belediyede 
hâlâ yüksek. Pazartesi gününden itibaren on belediyede bölgesel önlemlere son 
verilecek. Geri kalan dokuz belediyede ise bir-iki hafta daha sıkı önlemlere devam 
edilecek, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 

Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, 
Ullensaker ve Ås belediyelerinde B düzey önlemler 21 Mayıs’a kadar devam 
edecektir. Lillestrøm, Lørenskog ve Rælingen belediyelerinde de 6 Mayıs’tan 
itibaren Oslo ile koordine bir şekilde uygulanmaya başlanan önlemlerin devam 
etmesi tavsiye edilmektedir. 

Bærum, Drammen, Lier, Nordre Follo, Ullensaker ve Ås belediyeleri için ek 
bölgesel tedbirlere ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmesi tavsiye 
edilmektedir.  

Asker, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Moss, Råde, Sarpsborg 
ve Vestby, Pazartesi 10 Mayıs gece yarısı itibariyle bölgesel tedbirler 
düzenlemesinden çıkarılacaktır.  

Bu, söz konusu belediyelerde bu tarihten itibaren ulusal çapta geçerli kuralların 
uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak belediyelerin de bölgesel 
tedbirler uygulamaya veya halihazırda uygulanmakta olan bölgesel tedbirleri 
sıkılaştırmaya gerek olup olmadığını değerlendirmeleri tavsiye edilmektedir. 

Bakanlık, Asker Belediyesi’nin 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sıkılaştırılmış 
tedbirler uygulayacağından haberdardır. 

Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ve Oslo Valilikleri ve durumdan 
etkilenen belediyeler arasında yakın bir diyalog olmuştur. 



Hükûmet, aşağıdaki belediyelerde B önlem düzeyine (yüksek önlem düzeyi) 
21 Mayıs tarihine kadar devam edilmesine karar vermiştir: 

• Bærum 

• Drammen 

• Lier 

• Lillestrøm 

• Lørenskog 

• Nordre Follo 

• Rælingen 

• Ullensaker 

• Ås 

 

Aşağıdaki belediyelerde bölgesel tedbirlere 10 Mayıs’tan itibaren son 
verilecektir: 

• Asker 

• Enebakk 

• Fredrikstad 

• Frogn 

• Halden 

• Indre Østfold 

• Moss 

• Råde 

• Sarpsborg 

• Vestby 

Viken’deki durumun değerlendirilmesi için Valilik ve belediyeler, 18 ve 20 Mayıs 
tarihleri arasında yeni bir toplantı yapılmasını planlamıştır. 

Bölgesel önlemler hakkında daha fazla bilgi 



Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için tedbirlerin hızlı ve koordine bir şekilde 
yürürlüğe konması belirleyici önem taşıdığında, Hükûmet, bir belediyede ve 
komşu belediyelerde hangi önlemlerin uygulanması gerektiği konusunda karar 
alabilir. 

 

Farklı belediyeler için hangi tedbirlerin tercih edildiği, salgının ciddiyetine bağlıdır. 
Üç farklı tedbir düzeyi uygulamak mümkündür. Bunlar A önlem düzeyi (çok 
yüksek tedbir düzeyi), B önlem düzeyi (yüksek tedbir düzeyi) ve C önlem 
düzeyidir (oldukça yüksek önlem düzeyi). 

Aşağıda, farklı düzeylerde hangi tedbirlerin geçerli olduğuna dair bilgiler 
bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 


