
Norveç’e gelen herkes, geldikten sonra 
kendini test ettirmelidir 
 
Hükûmet, yeni virüs varyantı Omicron'un yayılmasını geciktirmek 
ve sınırlamak için sınırlarda daha katı test zorunlulukları 
getirmektedir. 3 Aralık Cuma gece yarısı itibariyle Norveç'e gelen 
herkes, aşı durumundan bağımsız şekilde ana kaide olarak 
kendini test ettirmelidir. 
 
- Norveç'te ciddi bir salgın durumumuz var. Omicron varyantının yayılmasını 
geciktirmek için daha sıkı önlemler almak gerekiyor. Bunları, kontrolü sürdürmek, 
yeni virüs varyantı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sağlık hizmetlerine aşırı 
yüklenilmesini önlemek için yapıyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Ingvild Kjerkol. 
 
Hükûmet ayrıca, daha çok sayıda yaşlı ve savunmasız insan aşılanana kadar 
Omicron varyantının ülkedeki baskın varyant olarak yer edinmesini geciktirmeyi 
de amaçlamaktadır. 
Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyeleri doğrultusunda Covid-
19 yönetmeliği değiştirilerek Norveç’e gelen herkese test yaptırma zorunluluğu 
getirilmektedir. Testler, sınır geçiş noktasında test merkezi varsa orada veya 
yetkililer testin nerede yapılacağını belirlediyse o yerde yapılmalıdır. Sınır geçiş 
noktasında test merkezi bulunmadığı durumlarda, ülkeye girişten sonraki 24 saat 
içerisinde test yapılmalıdır.  
 
Böyle durumlarda yolcu, halka açık bir test merkezinde hızlı antijen testi mi 
yaptırmak istediğine yoksa kendine uygulayabileceği bir hızlı antijen testi mi 
yaptırmak istediğine kendisi karar verebilir. Hızlı testin pozitif çıkması halinde, 
ister bir test merkezinde ister kendine uygulanan türden olsun, en kısa sürede ve 
en geç 24 saat içinde PCR testi yapılması zorunlu hale gelir. Bu zorunluluk, tam 
aşılı olanlar veya Covid-19 geçirmiş olanlar için de geçerlidir. 12 yaşından büyük 



yolcular, negatif bir test sonucu alana kadar yakın temastan kaçınmanın 
mümkün olmadığı halka açık yerlerde yüz maskeleri takmalıdır.  
 
Ayrıca (özel istisnaları olanlar hariç olmak üzere) yolculara risk bazlı testler 
yapılabilir. 
 
İş sebebiyle sınırdan sürekli girip-çıkınlar, hava personeli ve mesleki sürücüler 
gibi kişiler için Norveç’e girişlerde daha önceden uygulanmakta olan test 
muafiyetleri devam edecektir. 
 
Svalbard'a giriş yapmadan önce negatif korona testi sonucu sunma yükümlülüğü 
de yeniden getirilmiştir. Svalbard'da büyük bir virüs salgını, sağlık hizmetlerindeki 
acil durum kapasitesinin daha düşük olmasının bir sonucu olarak, kritik 
toplumsal işlevleri zorlayabilecek ve ana karaya tahliyelere yol açabilecektir, bu 
da hava ambulansı kapasitesini ele geçirecektir. Svalbard nüfusuna bu nedenle 
güçlendirici korona aşısı dozu konusunda öncelik verilecektir. 
Yönetmelik 2 Aralık saat 24:00'te yürürlüğe girecektir. Kuralları sıkılaştırma 
uygulaması iki hafta sonra yeniden değerlendirilecektir. 
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