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Karantina otellerinde konaklamaya dair önemli bilgiler 

 

Karantina otelleri, ülkeye giriş karantinalarının tamamını veya bir kısmını bir otelde geçirmek zorunda olan 

uluslararası seyahat edenler içindir. Karantina yükümlülüğünüze uyduğunuz için teşekkür ederiz; Covid-19 

enfeksiyonunun Norveç'e girişini sınırlamak önemlidir.  

 

Covid-19 belirtileriyle karşılaşırsanız test rezervasyonu yapmak için derhal otel resepsiyonuna başvurmalısınız. 

 

Varışta ve ayrılışta: Karantina otelinin konaklamanızı kaydedebilmesi için kısa mesajla aldığınız giriş kaydınızın 

onayını resepsiyonla paylaşın. Kayıt yaptırmanız ülkeye girişte hak kazandığınız takip ve hizmetlerin size 

sağlanmasını kolaylaştırır. Karantinanızı tamamlamadan önce seyahat edecekseniz otelden çıkış yapmanız ve 

entrynorway.no'daki giriş kaydı formunuzda yeni bir karantina yeri belirtmeniz önemlidir.  

 

Test: Otelde kaldığınız süre boyunca size Covid-19 testi teklif edilecektir. Test, varıştan en geç 3 gün sonra 

yapılabilir.  Testiniz negatif çıkarsa ve kendi ikamet yeriniz veya karantinaya uygun başka bir yeriniz varsa ülkeye 

giriş karantinanızı bu yerlerde tamamlayabilirsiniz. Uygun karantina yerleri hakkındaki bilgileri Norveç Halk Sağlığı 

Enstitüsü'nün web sitesinde bulabilirsiniz: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-

isolering/#egnet-sted-for-karantenen 

Uygun başka bir karantina yeriniz yoksa veya koşullar karantinanızın tamamını karantina otelinde geçirmeniz 

gerektiğini gösteriyorsa varıştan 7 gün sonra size bir test teklif edilecektir. Bu test (PCR testi) negatif çıkarsa 

ülkeye giriş karantinanız sona erecek ve karantina otelinden ayrılabileceksiniz.  

Tüm karantina oteli konuklarının konaklayacakları belediyeden bilgi almaları önerilir. 

 

Karantina oteli kuralları 

Bu otelde karantinadaki tüm konuklar aşağıdaki kurallara uymalıdır: 

Sosyal mesafe: Diğer konuklarla aranıza en az 2 metre mesafe koyun. El sıkışma ve sarılma dahil olmak üzere 

fiziksel temastan kaçının.  

Yemek servisi: Tüm yiyecekler odanızda servis edilecektir. 

Dolaşma: Otelin kapalı ortak alanlarının gereksiz şekilde kullanımı yasaktır. 

Açık alanlar: Başkalarıyla yakın temastan kaçınmanız şartıyla otelin dışına çıkabilirsiniz. Resepsiyona ne zaman 

dışarı çıkacağınızı ve ne kadar süre dışarıda kalacağınızı söyleyin.  

Toplu taşıma: Karantina sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmak yasaktır. Karantina yerinizi değiştiriyorsanız 

uygun yeni karantina yerinize gitmek için toplu taşıma araçları kullanılabilir. Bu tür yolculuklarda maske takmak 

zorunludur.  

Maske ve el temizliği: Odanızdan ayrılırken bir maske takın. Otelin içindeyken daima maske takın. Ellerinizi 

yıkayın veya sık ve uygun şekilde antibakteriyel dezenfektan kullanın. 

Ödeme: Karantina otellerindeki konaklamalar yetişkinler için günlük 500 NOK olarak ücretlendirilir. 10-18 yaş 

arası çocukların konaklaması günlük 250 NOK olarak ücretlendirilir. 10 yaşından küçük çocuklar ücretsiz 

konaklar. 

Karantina kurallarının ihlali: Kuralları ihlal ederseniz otel polisle irtibata geçebilir. Bu gibi durumlarda, polis 

cezai kovuşturma yapmayı ve/veya yabancı uyrukluları sınır dışı etmeyi değerlendirecektir. 
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