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Osoby przyjeżdżające do Norwegii do pracy 
9 listopada 2020 r. 

Kwarantanna i hotele przeznaczone dla osób w kwarantannie 

• Wszyscy podróżujący do Norwegii z krajów i obszarów o wysokim lub bardzo wysokim wskaźniku zakażeń 

("czerwone" lub "szare" kraje) muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. 

• Podróżni objęci obowiązkiem odbycia kwarantanny muszą mieszkać w hotelach przeznaczonych dla osób w 

kwarantannie. Nie dotyczy to osób, które mieszkają w Norwegii na stałe lub posiadają tu mieszkanie, a także 

osób, którym pracodawca zapewnił odpowiednie miejsce pobytu z osobnym pokojem.  

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. 

10-dniowa kwarantanna 

• Pracownicy zagraniczni podróżujący z krajów lub regionów o szczególnie wysokim wskaźniku zakażeń oraz 

osoby zamieszkałe w Norwegii, które wykonywały w tych krajach pracę lub zlecenia: 
o Przed rozpoczęciem pracy muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. 

o Powinny mieć wykonany test, ale wykonanie testu nie skróci kwarantanny. 

• Pracownicy zagraniczni podróżujący z pozostałych krajów EOG i Szwajcarii oraz osoby zamieszkałe w 

Norwegii, które wykonywały w tych krajach pracę lub zlecenia: 
o Muszą przebywać na kwarantannie do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu. 

o Mogą rozpocząć pracę po pierwszym negatywnym wyniku testu wykonanego w Norwegii, ale muszą mieć 

wykonany test co trzeci dzień przez 10 dni i dodatkowo przez 10 dni od przyjazdu muszą przebywać na 

kwarantannie w czasie wolnym. 

o Podczas kwarantanny muszą mieszkać w osobnym pokoju (nie dotyczy to osób zamieszkałych w Norwegii 

powracających z pracy lub zleceń wykonywanych na terenie EOG lub Szwajcarii). 

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 

Osoby dojeżdżające do pracy i osoby, które często przekraczają granicę państwową 

• Odrębne zasady dotyczące kwarantanny obowiązują dla personelu medycznego, który codziennie dojeżdża 

do pracy ze Szwecji lub Finlandii oraz dla pracowników i zleceniobiorców, którzy częściej  niż raz na 10 dni 

przekraczają granicę Norwegii z objętych obowiązkiem odbycia kwarantanny rejonów Szwecji i Finlandii. 

Dotyczy to studentów, uczniów szkół średnich, pracowników linii lotniczych, pracowników pociągów oraz 

zawodowych kierowców tirów. 
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Testowanie 

• Pracodawca lub zleceniodawca powinien zorganizować wykonanie testu i pokryć jego koszty, a także 

dostosować warunki pracy w taki sposób, aby umożliwić pracownikom zachowanie minimum 1 metra 

odległości od siebie. 

• Osoby, które zachorują, powinny odizolować się i skontaktować się z lekarzem. 


