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Svarbi informacija apie viešnagę  karantino viešbutyje 

 

Karantino viešbučiai skirti iš užsienio atvykusiems keliautojams, kurie visą ar dalį įvažiavimo į šalį karantino laiko 

privalo praleisti viešbutyje. Dėkojame, kad laikotės karantino prievolės; apriboti Covid-19 infekcijos patekimą į 

Norvegiją yra labai svarbu.  

 

Jei jaučiate Covid-19 simptomus, turite nedelsdami susisiekti su viešbučio registratūra ir užsisakyti testą. 

 

Atvykus ir išvykstant: Pateikite per registraciją įvažiuojant į šalį SMS žinute gautą patvirtinimą, kad karantino 

viešbutis galėtų užregistruoti jūsų viešnagę. Užsiregistravę lengviau gausite tolesnę informaciją ir paslaugas, 

kurios jums priklauso atvykus į šalį. Jei keliausite toliau nebaigę karantino, svarbu, kad išsiregistruotumėte iš 

viešbučio ir įvažiavimo į šalį registracijos formoje (entrynorway.no) nurodytumėte naują karantino vietą.  

 

Testavimas: Viešnagės viešbutyje metu jums bus pasiūlyta atlikti Covid-19 testą. Testą galima atlikti ne anksčiau 

kaip po 3 dienų nuo atvykimo.  Jei testo rezultatas bus neigiamas, o jūs turite savo gyvenamąją vietą ar kitą 

tinkamą karantino vietą, įvažiavimo į šalį karantiną galite užbaigti ten. Informacijos apie tinkamas karantino vietas 

galite rasti Norvegijos visuomenės sveikatos instituto interneto svetainėje: 

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

Jei neturite kitos tinkamos karantino vietos arba aplinkybės rodo, kad visą karantiną turėtumėte praleisti karantino 

viešbutyje, testas jums bus pasiūlytas praėjus 7 dienoms po atvykimo. Jei šio testo (PGR testo) rezultatas bus 

neigiamas, jūsų įvažiavimo į šalį karantinas baigsis ir jūs galėsite išvykti iš karantino viešbučio.  

Visi karantino viešbučio svečiai raginami kreiptis dėl informacijos į savivaldybę, kurioje jie apsistos. 

 

Karantino viešbuč io taisyklė s 

Visi karantine esantys šio viešbučio svečiai privalo laikytis toliau išvardytų taisyklių. 

Socialinis atstumas: Laikykitės bent 2 metrų atstumo nuo kitų svečių. Venkite fizinio kontakto, įskaitant rankų 

paspaudimą ir apsikabinimą.  

Maitinimo paslaugos: Visas maistas bus patiekiamas jūsų kambaryje. 

Judėjimas: Draudžiama be reikalo naudotis viešbučio uždaromis bendrosiomis patalpomis. 

Laukas: Išeiti už viešbučio ribų galite tik tuo atveju, jei vengsite artimo kontakto su kitais žmonėmis. Pasakykite 

registratūros darbuotojui, kada einate į lauką ir kiek laiko būsite lauke.  

Viešasis transportas: Karantino metu draudžiama naudotis viešuoju transportu. Jei keičiate karantino vietą, 

viešuoju transportu leidžiama nuvykti į tinkamą naują karantino vietą. Per tokias keliones privaloma dėvėti 

apsauginę kaukę.  

Apsauginės kaukės ir rankų plovimas: Kai išeinate iš savo kambario, užsidėkite apsauginę kaukę. Būdami 

viešbučio viduje dėvėkite ją visą laiką. Dažnai ir kruopščiai plaukite rankas arba naudokite dezinfekcines 

priemones. 

Apmokėjimas: Suaugusiems už viešnagę karantino viešbutyje taikomas 500 NOK mokestis per dieną. 10–18 

metų amžiaus vaikams taikomas 250 NOK mokestis per dieną. Vaikai iki 10 metų apsistoja nemokamai. 

Karantino taisyklių pažeidimai: Jei pažeidžiate taisykles, viešbutis gali kreiptis į policiją. Tokiomis aplinkybėmis 

policija svarstys patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir (arba) užsienio piliečių deportacijos galimybę. 
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