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Σημαντικές πληροφορίες για τη διαμονή σας στο 

ξενοδοχείο καραντίνας 

 

Τα ξενοδοχεία καραντίνας προορίζονται για διεθνείς ταξιδιώτες που είναι υποχρεωμένοι να περάσουν όλη ή 

μέρος της καραντίνας εισόδου τους σε ένα ξενοδοχείο. Σας ευχαριστούμε που συμμορφώνεστε με την 

υποχρέωσή σας για καραντίνα. Είναι σημαντικός ο περιορισμός της εισόδου της λοίμωξης Covid-19 στη 

Νορβηγία.  

 

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα της Covid-19, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου 

για τη διενέργεια τεστ. 

 

Κατά την άφιξη και την αναχώρηση: Επιδείξτε την επιβεβαίωση της καταχώρισης εισόδου σας που λάβατε 

μέσω γραπτού μηνύματος, ώστε το ξενοδοχείο καραντίνας να μπορεί να καταχωρίσει τη διαμονή σας. Η 

καταχώριση διευκολύνει την παροχή της παρακολούθησης και των υπηρεσιών που δικαιούστε κατά την είσοδό 

σας στη χώρα. Εάν πρόκειται να συνεχίσετε το ταξίδι σας πριν ολοκληρώσετε την καραντίνα σας, είναι σημαντικό 

να αναχωρήσετε από το ξενοδοχείο και να καθορίσετε ένα νέο μέρος καραντίνας στη φόρμα καταχώρισης 

εισόδου σας στο entrynorway.no.  

 

Τεστ: Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο, θα σας προσφερθεί τεστ για την Covid-19. Μπορείτε να 

κάνετε το τεστ το νωρίτερο 3 ημέρες μετά την άφιξη.  Εάν το τεστ σας είναι αρνητικό και έχετε δική σας κατοικία ή 

άλλο κατάλληλο μέρος καραντίνας, μπορείτε να ολοκληρώσετε την καραντίνα εισόδου σας εκεί. Μπορείτε να 

βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα μέρη καραντίνας στην ιστοσελίδα του Νορβηγικού Ινστιτούτου 

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

Εάν δεν έχετε άλλο κατάλληλο μέρος καραντίνας ή λόγω των περιστάσεων πρέπει να περάσετε ολόκληρη την 

καραντίνα σας στο ξενοδοχείο καραντίνας, θα σας προταθεί να διενεργήσετε τεστ 7 ημέρες μετά την άφιξη. Εάν 

αυτό το τεστ (τεστ PCR) βγει αρνητικό, η καραντίνα εισόδου σας θα λήξει και θα μπορείτε να αποχωρήσετε από 

το ξενοδοχείο καραντίνας.  

Προτρέπουμε όλους τους επισκέπτες του ξενοδοχείου καραντίνας να αναζητήσουν πληροφορίες στον δήμο στον 

οποίο θα διαμείνουν. 

 

Κανόνες ξενοδοχείων καραντίνας 

Όλοι οι επισκέπτες σε καραντίνα σε αυτό το ξενοδοχείο πρέπει να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες: 

Κοινωνική αποστασιοποίηση: Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τους άλλους επισκέπτες. 

Αποφύγετε τη σωματική επαφή, καθώς και τις χειραψίες και τις αγκαλιές.  

Υπηρεσία εστίασης: Τα φαγητά θα σερβίρονται στο δωμάτιό σας. 

Μετακίνηση: Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. 

Εξωτερικοί χώροι: Μπορείτε να βγείτε έξω από το ξενοδοχείο, αρκεί να αποφύγετε τη στενή επαφή με άλλους. 

Ενημερώστε τη ρεσεψιόν για το πότε θα βγείτε και για πόση ώρα θα είστε έξω.  

Μέσα μαζικής μεταφοράς: Απαγορεύεται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας. Εάν πρόκειται να αλλάξετε τόπο καραντίνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς για να μετακινηθείτε στον νέο κατάλληλο τόπο καραντίνας. Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές σε αυτές τις 

μετακινήσεις.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen
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Μάσκες και πλύσιμο των χεριών: Κατά την έξοδο από το δωμάτιό σας, πρέπει να φορέσετε μάσκα. Να τη 

φοράτε διαρκώς όσο βρίσκεστε μέσα στο ξενοδοχείο. Να πλένετε τα χέρια σας ή να χρησιμοποιείτε 

αντιβακτηριακό διάλυμα συχνά και επιμελώς. 

Πληρωμή: Οι ενήλικες χρεώνονται με 500 NOK ανά ημέρα για τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο καραντίνας. Τα 

παιδιά ηλικίας 10-18 ετών χρεώνονται 250 NOK ανά ημέρα. Τα παιδιά κάτω των 10 ετών διαμένουν δωρεάν. 

Παραβιάσεις των κανόνων καραντίνας: Αν παραβιάσετε τους κανόνες, το ξενοδοχείο μπορεί να επικοινωνήσει 

με την αστυνομία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αστυνομία θα εξετάσει το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης ή/και 

απομάκρυνσης των αλλοδαπών. 

 


