Osoby podróżujące do Norwegii
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Wszyscy podróżujący do Norwegii z krajów i obszarów o wysokim lub bardzo wysokim wskaźniku zakażeń
("czerwone" lub "szare" kraje) muszą odbyć 10 dniową kwarantannę.
Osoby wjeżdżające do Norwegii, w czasie kwarantanny muszą mieszkać w hotelach przeznaczonych dla osób
w kwarantannie. Informacje o hotelach dla osób w kwarantannie otrzymasz od policji na przejściach
granicznych i w punktach wjazdu do Norwegii.
Następujący podróżni nie mogą mieszkać w hotelach dla osób w kwarantannie:
o Osoby, które mieszkają w Norwegii lub posiadają tu mieszkanie
o Osoby przyjeżdżające do Norwegii do pracy, których pracodawca lub zleceniodawca zapewnia
odpowiednie miejsce pobytu z osobnym pokojem, a także osoby ubiegające się o azyl lub
przesiedleni uchodźcy.
Osoby przybywające do Norwegii, muszą udać się prosto na kwarantannę, a w drodze do miejsca, w którym
będą ją odbywać, muszą nosić maseczkę.
Cała 10-dniowa kwarantanna musi zostać ukończona, nawet jeśli wynik testu jest negatywny. W hotelu dla
osób w kwarantannie oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.

Jak powinna przebiegać kwarantanna
•
•
•
•

Osoby objęte kwarantanną dla przyjezdnych mogą przebywać poza swoim miejscem pobytu wyłącznie, jeśli
mogą uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, niż te, z którymi mieszkają.
Osoby objęte kwarantanną nie mogą przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inni, nie
mogą przebywać też w szkole czy przedszkolu.
Korzystanie z transportu publicznego nie jest dozwolone, z wyjątkiem drogi z lotniska i na lotnisko, z portu i
do portu, lub z podobnego miejsca w związku z podróżą do Norwegii lub z Norwegii.
Więcej informacji o kwarantannie dostępnych jest na stronie Helsenorge.no/koronavirus

Zaświadczenie o negatywnym wyniku badania na COVID-19
•

•
•

Obywatele zagraniczni, podróżujący do Norwegii z obszaru objętego obowiązkiem odbycia kwarantanny,
muszą, z pewnymi wyjątkami, okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Aby dana
osoba została wpuszczona na teren Norwegii, zaświadczenie takie musi zostać wystawione w ciągu
poprzedzających 72 godzin.
Zaświadczenie musi być napisane w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub
niemieckim.
Zaświadczenie musi zawierać informację o uznawanej metodzie testowania - test PCR lub szybki test
antygenowy.

Podróżni, którzy byli w Danii
•

Podróżni przybywający z Danii, po przybyciu do Norwegii powinni ponownie wykonać test i poinformować
gminę, w której będą przebywać, że byli w Danii.

Centra testowania i objawy
•
•
•

Zachęcamy wszystkich przybywających do Norwegii do wykonania testu.
Centra testowe na wybranych przejściach granicznych oferują bezpłatne testy dla osób podróżujących w
celach prywatnych.
Osoby, które zachorują, powinny odizolować się i skontaktować się z lekarzem.
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