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Saviizoliacija ir tam skirti viešbučiai 

• Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš šalių ir regionų, kuriuose koronaviruso paplitimas yra 

didelis arba labai didelis (raudonosios arba pilkosios zonos), privalo 10 dienų izoliuotis. 

• Asmenys, atvykę iš kitų šalių, saviizoliacijos laikotarpiu apgyvendinami tam skirtuose 

viešbučiuose. Išimtys taikomos asmenims, gyvenantiems arba turintiems būstą Norvegijoje, ir 

tiems, kas turi darbdavį arba užsakovą, kuris suteikia tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru 

kambariu.  

Neigiamo COVID-19 testo pažyma 

• Užsienio šalių piliečiai, atvykę į Norvegiją iš regionų, iš kurių atvykus privaloma saviizoliacija, 

turi (su tam tikromis išimtimis) pateikti neigiamo COVID-19 testo pažymą. Tam, kad būtumėte 

įleisti į Norvegiją, dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 72 valandas.     

• Pažyma turi būti išrašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. 

• Pažymoje turi būti nurodytas patvirtintas testavimo metodas: PGR testas arba greitasis testas. 

10 dienų saviizoliacija 

• Asmenys, atvykę į Norvegiją darbo reikalais iš šalių ar regionų, kuriuose koronaviruso paplitimas 

yra labai didelis, ir Norvegijoje gyvenantys asmenys, grįžę iš komandiruotės šiose šalyse:  
o Iki pradedant dirbti būtina 10 dienų saviizoliacija. 

o Rekomenduojama atlikti testą, bet tai nesutrumpina saviizoliacijos laiko. 

• Asmenys, atvykę į Norvegiją darbo reikalais iš kitų Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir 

Šveicarijos, bei Norvegijoje gyvenantys asmenys, grįžę iš komandiruotės šiose šalyse: 
o Būtina izoliuotis, kol bus gautas neigiamas testo rezultatas. 

o Galima pradėti dirbti po pirmo neigiamo rezultato, tačiau 10 dienų laikotarpiu būtina tikrintis kas 

tris dienas ir 10 dienų nuo atvykimo izoliuotis laisvu nuo darbo metu.  

o Saviizoliacijos laikotarpiu kiekvienas turi gyventi atskirame kambaryje (netaikoma Norvegijoje 

gyvenantiems asmenims, grįžusiems iš komandiruotės EEE arba Šveicarijoje). 

Kaip izoliuotis 

• Į šalį atvykę asmenys palikti saviizoliacijos vietą gali tik tokiu atveju, jei įmanoma išvengti artimo 

kontakto su kitais žmonėmis, neskaitant tų, su kuriais jie gyvena. 

• Saviizoliacijoje esantiems asmenims draudžiama būti darbo vietoje, kur yra kitų žmonių, taip pat − 

mokykloje ar vaikų darželyje.  

• Draudžiama naudotis viešuoju transportu, nebent vykstama į oro uostą, jūrų uostą ar panašią 

išvykimo vietą arba iš oro uosto, jūrų uosto ar panašios išvykimo vietos. 

• Daugiau informacijos apie karantiną rasite Helsenorge.no. 

Asmenys, važinėjantys į darbą ar mokslą, ir asmenys, dažnai kertantys sieną 

• Atskiros saviizoliacijos taisyklės taikomos medicinos darbuotojams, kurie kasdien važinėja į darbą 

iš Švedijos arba Suomijos, ir darbuotojams, kurie 10 dienų laikotarpiu daugiau kaip kartą kirto 

Norvegijos sieną, atvykdami iš Švedijos arba Suomijos regionų, iš kurių atvykus privaloma 

saviizoliacija. Į šią asmenų grupę patenka ir studentai, gimnazijų ir profesinių mokyklų moksleiviai, 

lėktuvų ir traukinių ekipažo nariai bei tolimųjų reisų vairuotojai.  

Testavimas 

• Darbdavys ar užsakovas privalo organizuoti ir apmokėti testavimą, taip pat – sudaryti sąlygas, 

kad darbuotojai galėtų laikytis bent metro atstumo nuo kitų. 

• Susirgę asmenys privalo izoliuotis ir kreiptis į gydytoją. 


