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Saviizoliacija 

• 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. 

• Į šalį atvykę asmenys saviizoliacijos laikotarpiu apgyvendinami tam skirtuose viešbučiuose. 

Informaciją apie viešbučius suteiks policija sienos kirtimo ir atvykimo į Norvegiją vietose.  

• Specialiuose viešbučiuose nėra apgyvendinami: 

o Asmenys, gyvenantys arba turintys būstą Norvegijoje. 

o Asmenys, atvykę darbo reikalais ir turintys darbdavį arba užsakovą, kuris parūpina tinkamą 

gyvenamąją vietą su atskiru kambariu, taip pat prieglobsčio prašytojai ar perkelti pabėgėliai. 

• Į šalį atvykę asmenys turi važiuoti tiesiai į saviizoliacijos vietą ir kelionės metu dėvėti veido kaukę. 

• Būtina izoliuotis visas 10 dienų, net jei gaunamas neigiamas testo rezultatas. Specialiuose 

viešbučiuose galima nemokamai pasitikrinti dėl COVID-19.  

 

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 saviizoliaciją rasite Helsenorge.no/koronavirus. 

 

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 surašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. 

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

 

Iš Danijos atvykę asmenys  

• Asmenys, atvykę į Norvegiją iš Danijos, turėtų iš naujo pasitikrinti ir informuoti savivaldybę, 

kurioje apsistos, apie tai, kad lankėsi Danijoje. 

 

Patikros punktai ir simptomai 

• Visus, atvykusius į Norvegiją, raginame pasitikrinti. 

• Dalyje sienos kirtimo vietų esančiuose patikros punktuose atliekami nemokami testai privatiems 

keliautojams. 

• Susirgus būtina izoliuotis ir kreiptis į gydytoją. 


