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Waż ne informacje dotyczą ce pobytu w hotelu 

kwarantannowym 

 

Hotele kwarantannowe są przeznaczone dla osób przybywających z zagranicy, które muszą odbyć część lub całą 

kwarantannę wjazdową w hotelu. Dziękujemy za stosowanie się do obowiązku odbycia kwarantanny. 

Ograniczenie transmisji COVID-19 do Norwegii ma istotne znaczenie.  

 

Jeśli wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, musisz bezzwłocznie skontaktować się z personelem recepcji hotelu, 

aby zarezerwować termin wykonania testu na obecność koronawirusa. 

 

Przy przyjeździe i wyjeździe: przedstaw potwierdzenie rejestracji przyjazdu otrzymane SMS-em, aby hotel 

kwarantannowy mógł zarejestrować Twój pobyt. Rejestracja ułatwia podawanie Ci nowych informacji i 

świadczenia usług, do których masz prawo w trakcie pobytu w Norwegii. W przypadku dalszej podróży przed 

zakończeniem kwarantanny, wymelduj się z hotelu i podaj nowe miejsce odbywania kwarantanny na formularzu 

rejestracji przyjazdu w entrynorway.no.  

 

Wykonywanie testów: podczas pobytu w hotelu będziesz mieć możliwość poddania się testom na obecność 

COVID-19. Test można wykonać najwcześniej 3 dni po przyjeździe.  Jeśli wynik testu będzie negatywny i masz 

własne miejsce zamieszkania lub inne miejsce odpowiednie do odbycia kwarantanny, to możesz tam dokończyć 

odbywanie kwarantanny wjazdowej. Informacje na temat miejsc odpowiednich do odbywania kwarantanny można 

znaleźć w witrynie internetowej Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego: 

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

Jeśli nie masz innego odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny lub jakieś okoliczności sprawiają, że 

wskazane jest dokończenie kwarantanny w hotelu kwarantannowym, będziesz mieć możliwość wykonania testu 

po 7 dniach od przyjazdu. Negatywny wynik tego testu (test PCR) oznacza zakończenie kwarantanny wjazdowej i 

możliwość opuszczenia hotelu kwarantannowego.  

Wszystkie osoby odbywające kwarantannę w hotelu kwarantannowym są zachęcane do zasięgnięcia informacji w 

gminach, gdzie będą przebywać. 

 

Zasady panują ce w hotelach kwarantannowych 

Wszystkie osoby odbywające kwarantannę w naszym hotelu muszą przestrzegać poniższych zasad. 

Dystans społeczny: zachowuj co najmniej 2 metry odległości od innych gości. Unikaj kontaktu fizycznego, w tym 

uścisków dłoni i obejmowania innych osób.  

Podawanie posiłków: wszystkie posiłki są podawane w pokoju. 

Przemieszczanie się: korzystanie z wewnętrznych pomieszczeń ogólnodostępnych w hotelu bez konieczności 

jest zabronione. 

Poza hotelem: możesz opuszczać hotel, ale tylko, jeśli unikasz bliskiego kontaktu z innymi. Poinformuj personel 

recepcji, że opuszczasz hotel i jak długo będziesz przebywać poza nim.  

Transport publiczny: korzystanie z transportu publicznego podczas kwarantanny jest zabronione. Jeśli 

zmieniasz miejsce odbywania kwarantanny, możesz skorzystać z transportu publicznego, aby dostać się do 

nowego miejsca odbywania kwarantanny. Podczas takich podróży musisz obowiązkowo zasłaniać usta i nos za 

pomocą maseczki lub innej osłony.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen
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Zasłanianie ust i nosa oraz mycie rąk: jeśli opuszczasz pokój, zasłoń usta i nos. Nie zdejmuj osłony na twarz 

przez cały czas pobytu we wnętrzu hotelu. Często i dokładnie myj ręce lub używaj środka antybakteryjnego. 

Płatność: za pobyt osoby dorosłej w hotelu kwarantannowym pobierana jest opłata w wysokości 500 NOK za 

dzień. W przypadku dzieci w wieku 10–18 lat opłata wynosi 250 NOK za dzień. Dzieci w wieku do 10 lat 

przebywają w hotelu bezpłatnie. 

Złamanie zasad kwarantanny: w przypadku naruszenia zasad personel hotelu może wezwać policję. W takich 

okolicznościach policja zadecyduje o wszczęciu postępowania karnego i/lub usunięciu cudzoziemców z hotelu. 

 


