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Tähtis teave teie viibimise kohta karantiinihotellis 

 

Karantiinihotellid on mõeldud rahvusvahelistele reisijatele, kes on kohustatud veetma kogu sisenemiskarantiini 

või osa sellest hotellis. Täname, et täitsite karantiinikohustust; oluline on piirata Covid-19 nakkuse sisenemist 

Norrasse.  

 

Kui teil tekivad Covid-19 sümptomid, peate testi broneerimiseks viivitamatult ühendust võtma hotelli vastuvõtuga. 

 

Saabumisel ja lahkumisel: Esitage oma sissekande registreerimise kinnitus, mille saite tekstsõnumiga, et 

karantiinihotell saaks teie peatumise registreerida. Registreerimine lihtsustab teile järelmeetmete ja teenuste 

osutamist, millele teil on õigus riiki sisenemisel. Kui reisite edasi enne karantiini lõpetamist, on oluline, et 

registreeriksite end hotellist välja ja määraksite entrynorway.no registreerimisvormil uue karantiinikoha.  

 

Testimine: Hotellis viibimise ajal pakutakse teile COVID-19 testi. Testi võib teha mitte varem kui 3 päeva pärast 

saabumist.  Kui testi tulemus on negatiivne ja teil on oma elukoht või muu sobiv karantiinikoht, võite seal oma 

sisenemiskarantiini lõpuni olla. Sobivate karantiinikohtade kohta leiad infot Norra Rahvatervise Instituudi 

kodulehelt: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen 

Kui teil ei ole teist sobivat karantiinikohta või asjaolud näitavad, et peaksite kogu karantiini karantiinihotellis 

veetma, pakutakse teile testi 7 päeva pärast saabumist. Kui see test (PCR-test) tuleb tagasi negatiivsena, lõpeb 

teie sisenemiskarantiin ja võite karantiinihotellist lahkuda.  

Kõigil karantiinihotelli külalistel soovitatakse küsida teavet omavalitsuselt, kus nad peatuvad. 

 

Karantiinihotelli reeglid 

Kõik selle hotelli karantiinis olevad külalised peavad järgima neid reegleid: 

Sotsiaalne distantseerumine: Hoidke teistest külalistest vähemalt 2 meetri kaugusel. Vältige füüsilist kontakti, 

sealhulgas käepigistusi ja kallistamist.  

Toitlustus: Kõik söögid serveeritakse teie toas. 

Liikumine: Hotelli siseruumides asuvate avalike alade otsese vajaduseta kasutamine on keelatud. 

Väljas: Võite minna hotellist välja, kuid ainult siis, kui väldite lähedast kontakti teistega. Öelge vastuvõtule, kuil te 

välja lähete ja kui kauaks te välja jääte.  

Ühistransport: Ühistranspordi kasutamine karantiini ajal on keelatud. Kui te vahetate karantiinikohta, saab 

ühistransporti kasutada teie sobivasse uude karantiinikohta sõitmiseks. Sellistel reisidel on näokatted 

kohustuslikud.  

Näokatted ja käte pesemine: Pange toast lahkudes näokate peale. Kandke seda hotellis olles kogu aeg. Peske 

käsi või kasutage desinfitseerimisvahendit sageli ja hoolikalt. 

Tasumine: Täiskasvanutelt võetakse karantiinihotellis peatumise eest tasu 500 Norra krooni päevas. 10–18-

aastaste laste eest tuleb maksta 250 Norra krooni päevas. Alla 10-aastastele lastele on majutus tasuta. 

Karantiinireeglite rikkumine: Kui te reegleid rikute, võib hotell võtta ühendust politseiga. Sellisel juhul kaalub 

politsei kriminaalvastutusele võtmist ja/või välisriikide kodanike äraviimist. 
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