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Informații importante cu privire la șederea dvs. la un 

hotel de carantină 

 

Hotelurile de carantină sunt destinate călătorilor internaționali care sunt obligați să-și petreacă integral sau parțial 

carantina de intrare în țară într-un hotel. Vă mulțumim pentru respectarea obligației de carantinare; este important 

să se limiteze pătrunderea infecției cu Covid-19 în Norvegia.  

 

Dacă prezentați simptome de Covid-19, trebuie să contactați imediat recepția hotelului pentru a programa un test. 

 

La sosire și plecare: Prezentați confirmarea de la înregistrarea intrării pe care ați primit-o prin SMS, astfel încât 

hotelul de carantină să vă poată înregistra sejurul. Înregistrarea facilitează furnizarea monitorizării și serviciile la 

care aveți dreptul la intrarea în țară. Dacă veți călători mai departe înainte de a finaliza carantina, este important 

să faceți check out de la hotel și să specificați un nou loc de carantină în formularul de înregistrare pe 

entrynorway.no.  

 

Testare: În timpul șederii în hotel, vi se va oferi posibilitatea efectuării unui test pentru Covid-19. Testul poate fi 

efectuat după 3 zile de la sosire.  Dacă rezultatul testului este negativ și aveți propria reședință sau alt loc 

adecvat de carantină, puteți finaliza carantina de intrare în țară acolo. Puteți găsi informații despre locurile 

adecvate de carantină pe site-ul Institutului Norvegian de Sănătate Publică: 

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

Dacă nu aveți un alt loc adecvat pentru carantină sau circumstanțele indică faptul că ar trebui să vă petreceți 

întreaga perioadă de carantină în hotelul de carantină, vi se va oferi posibilitatea efectuării unui test la 7 zile după 

sosire. Dacă acest test (testul PCR) este negativ, carantina de intrare se va încheia și puteți părăsi hotelul de 

carantină.  

Toți oaspeții hotelului de carantină sunt încurajați să solicite informații de la municipalitatea în care vor fi cazați. 

 

Regulile hotelului de carantină 

Toți oaspeții aflați în carantină în acest hotel trebuie să respecte aceste reguli: 

Distanțarea socială: Trebuie să păstrați cel puțin 2 metri față de ceilalți oaspeți. Evitați contactul fizic, inclusiv 

strângerea mâinilor și îmbrățișarea.  

Serviciile alimentare: Toată mâncarea va fi servită în camera dvs. 

Deplasarea: Utilizarea zonelor comune interioare ale hotelului în scopuri nenecesare este interzisă. 

În exterior: Puteți ieși din hotel, dar numai dacă evitați contactul apropiat cu alte persoane. Transmiteți la 

recepție când mergeți afară și cât timp veți sta afară.  

Transportul public: Utilizarea transportului public în timpul carantinei este interzisă. Dacă vă schimbați locul de 

carantină, transportul public poate fi utilizat pentru a călători la noul loc adecvat de carantină. Măștile faciale sunt 

obligatorii în astfel de călătorii.  

Măștile faciale și spălarea mâinilor: Acoperiți-vă fața cu o mască atunci când ieșiți din cameră. Păstrați masca 

pe întreaga durată a șederii în hotel. Spălați-vă pe mâini sau utilizați o soluție antibacteriană frecvent și temeinic. 

Plata: Adulții plătesc 500 NOK pe zi pentru șederea la un hotel de carantină. Copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 

18 ani trebuie să plătească 250 NOK pe zi. Copiii cu vârsta sub 10 ani sunt cazați gratuit. 

Încălcarea regulilor de carantină: Dacă încălcați regulile, hotelul poate contacta poliția. În aceste condiții, poliția 

va lua în considerare urmărirea penală și/sau îndepărtarea cetățenilor străini. 
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