Volitatud raamatupidaja ettevõte

Taasavamine: astmeline Norra avamine
Pressiteade | 18.06.2021

Alates 5. juulist tühistab välisministeerium EMÜ/Schengeni riikide ja
Ühendkuningriigi reisisoovitused.
Taasavamiskava kolmandas etapis lubatakse välisreisid. Sellest hoolimata on
tervishoiuasutuste kehtestatud kriteeriumide alusel endiselt kehtestatud piirangud ja
sisenemisreeglid mitmest riigist. Norras on vähem nakkust kui paljudes teistes riikides ning
piirangute eesmärk on kaitsta meid importnakkuse ja uute viiruse mutatsioonide eest.
"Kooskõlas taasavamiskavaga avame nüüd maa rohkematele inimestele, et nad jälle
välismaale reisiksid. Isegi kui reisi soovitused EMÜ/Schengeni riikide, Ühendkuningriik ja
mõnede kolmandate riikide osas tühistatakse 5. juulist, on olukord siiski ettenägematu.
Sõltuvalt nakkuse arengust nendes piirkondades võib lühikese etteteatamisajaga anda uusi
reisinõuandeid. See võib raskendada norrakate reisimist,“ ütleb välisminister.„Me kasutame koroonasertifikaati, et hõlbustada reisimist EMÜ piirkonnas ja Schengeni alal
ning mõnda muud sisenemispiirangute leevendamist. Kuid kooskõlas tervisealaste
nõuannetega on see järkjärguline taasavamine ja piiril kehtivad endiselt ranged eeskirjad.
Kahjuks tuleb ikka veel olla valmis järjekordadeks ja ooteaegadeks piiriületuspunktides.
Seetõttu on minu soovitus puhata kodus Norras. See on kõige ohutum ja etteaimatavam,"
ütleb justiits- ja avaliku julgeoleku minister Monica Mæland.

Reisisoovitused
Alates 5. juulist tühistab välisministeerium EMÜ/Schengeni riikide, Ühendkuningriigi ja ELi
kolmandate riikide nimekirja kantud riikide reisisoovitused, mida FHI peab ohutuks.
Reisisoovitused, kus välisministeerium soovitab vältida kõiki reisimisi, mis ei ole tingimata
vajalikud, pikendatakse kolmandate riikide jaoks kuni 10. augustini. Alates 5. julist hakkab
tervishoiu- ja hoolekandeministeerium ning välisministeerium regulaarselt andma hinnangut
ka kolmandate riikide loetellu kantud riikidesse reisimise kohta. Seda tehakse Norra
terviseameti professionaalsete nõuannete alusel.
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Välisministeerium võib koostöös tervisemaetiga lühikese etteteatamisajaga muuta
reisisoovitust, kui riikides esineb eriti palju nakkusi, mutatsioone või ülekoormatust
tervishoiusüsteemis.
Igaüks peab ise hindama, kas reis on ohutu lähtudes antud soovitustest. Oluline on jälgida
kohalike omavalitsuste nõuandeid ja teavet.
Välisministeerium annab edasi tavalisi reisinõuandeid konfliktis olevatele riikidele või
muudele julgeolekuprobleemidega seoses, mis ei ole seotud pandeemiaga.
Isegi kui osa reisisoovitusi tunnistatakse kehtetuks, säilitatakse kõrge nakkusmääraga
riikidest pärit sisenemiskarantiini reegel. Alates 5. juulist muudetakse karantiini sisenemise
künnist ELiga samale tasemele. Lihtsustusi tehakse ka elukaaslaste/kallimate ja teiste
lähedaste kaaslaste sisenemisel.
Ülejäänud maailma reisinõuanded vaadatakse uuesti läbi augusti alguses.

Poiss/tüdruk-sõpradel ja teistel pereliikmetel on lubatud Norrasse
reisida
"Nüüd avame ukse rohkematele inimestele, et kohtuda oma lähedastega Norras. Paljud on
kannatamatud ja neil on olnud rasked ajad kehtestatud range sisenemiskorra alusel. Me ei
taha, et ranged meetmed oleksid vajalikust pikemad, kuid oleme need kasutusele võtnud, et
vältida nakkuse levikut, eriti viiruse uute ja nakkavamate variantide levikut. Kuigi me lubame
nüüd rohkem inimesi tulla, tähendab see, et kahjuks peavad mõned siiski ootama," ütleb
justiits- ja avaliku julgeoleku minister Monica Mæland (Konservatiivne Partei).
Alates laupäevast, 19. juunist (kell 12.00) on sissepääs EMÜ-s või Ühendkuningriigis elavatele
välisriikide kodanikele, kellel on Norra elanikuga järgmised suhted:
a. Täiskasvanud lapsed ja kasulapsed ning täiskasvanud laste/kasulaste vanemad ja
kasuvanemad
b. Vanavanemad, kasuvanemad, lapselapsed ja kasulapsed
c. Üle 18-aastased poiss/tüdruk-sõbrad ja nende alaealised lapsed. Suhe peab olema
kestnud vähemalt üheksa kuud ja pooled peavad olema kohtunud füüsiliselt varem.
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Poiss-/tüdruksõprade riiki sisenemiseks on vaja eelnevat nõusolekut sellise külastuse jaoks.
Seda tehakse Norra sisserände direktoraadile (UDI) esitatud taotluse kaudu. Skeem muutub
täielikult automaatseks ja ilma tasudeta. Tagasilükatud taotlusi vaidlustada ei saa.
Juba on võimalik siseneda lähematel pereliikmetel, nagu abikaasa/elukaaslane ja alaealised
lapsed.
Samal ajal on sissepääs avatud ka välissportlastele ja vajalikele tugipersonalile, kes tulevad
Norrasse, et osaleda UEFA Meistrite Liiga ja UEFA konverentsiliiga Oslo Bisletti mängudel ja
kvalifikatsioonimängudel.
Seoses taasavamiskavaga hinnatakse uuesti sisenemispiirangute leevendamist. Seejärel on
selle eesmärk võimaldada riiki siseneda kõigile EMÜ ärireisijatele, üliõpilastele ja
kaugetematele pereliikmetele kolmandatest riikidest. Muutuseid ei pruugita sisse viia
samaaegselt taasavamiskava 4. etapiga. Üliõpilastele peaks sissesõidu leevendus
kehtestatama enne 1. augustit.

Sisenemise karantiininõuete lävendväärtused muutuvad
Juba esmaspäeval, 21. juunil ühildab Norra riikide värvid ELiga, kuid karantiinist vabastamise
künnised ei muutu enne 5. juulit. See tähendab, et rohelised riigid on riigid, kus nakkuse
esinemissagedus on viimase 14 päeva jooksul alla 25/100000 ja positiivne osa vähem kui neli
protsenti.
Alates esmaspäevast, 5. juulist muudab valitsus Euroopa nn rohelise riigi künnist. Seejärel
ühtlustame Norra eeskirjad Euroopa soovitustega. Pärast seda on roheliste riikide
nakatumise esinemissagedus viimase 14 päeva jooksul olnud alla 50/100 000 ja positiivsete
nakkuste osakaal alla nelja protsendi või nakkus alla 75/100 000 ja positiivse osa vähem kui
üks protsent.
Rohelisest riigist pärit inimesed on vabastatud Norrasse saabudes juba sisenemiskarantiinist
ka praegu. Norrasse saavad vabalt siseneda ka inimesed, kes elavad rohelises riigis ja on seal
viibinud viimased kümme päeva, olenemata kodakondsusest. Siiski kehtib nõue registreerida
sisenemine ja testida piiril.
Alates eelmise aasta sügisest on peaaegu kogu Euroopa kaart olnud punane. Nüüd toimuvad
suured muudatused. Nakkuste arv Euroopas väheneb. See tähendab, et üha enam
eurooplasi saab Norrasse siseneda, olenemata koroonasertifikaatidest ja vaktsiini staatusest.
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FHI hindab, millised riigid on rohelised. Tavaliselt avaldatakse see igal reedel ja see jõustub
keskööst järgmisel esmaspäeval. See avaldatakse FHI kaardil.
Valitsus on otsustanud, et testimise ja riiki sisenemise registreerimise nõue kaotatakse
isikute puhul, kes tõendavad, et nad on täielikult vaktsineeritud või covid-19 läbi põdenud.
Nad ei pea ka piirl tegema testi ja täitma riiki sisenemise deklaratsiooni.
Alates 5. juulist hindab terviseamet nakkuse taset mõnedel Euroopa saartel ja saarestikus.
See tähendab, et nendele saartele ja saarestikule on võimalik reisida ilma, et peaks koju
naastes karantiini minema, kui nakkuse tase on piisavalt madal, tingimusel et
karantiinikohustusega riigis ei ole olnud vahemaandumist või pole aega veedetud väljaspool
antud saart/saarestikku.

Vähem inimesi peab minema karantiinihotelli
Impordinakkuse piiramiseks võttis valitsus 2020. aasta novembris kasutusele
karantiinihotellide kava. Valitsus muudab nüüd seda, kes läheb karantiinihotelli. EMÜ ja
Schengeni riikidest pärit reisijad ei lähe karantiini hotellidesse, samas kui teistest riikidest
pärit reisijad saavad end karantiinihotellidest välja testida mitte varem kui kolm päeva pärast
sisenemist. Alaealised ei lähe karantiini hotelli.
"Karantiinihotellid on väga oluline meede impordinakkuse piiramiseks. Kooskõlas
tervishoiuameti ajakohastatud nõuannetega lihtsustame nüüd kava. Alates homsest ei lähe
reisijad, kes on peatunud ainult EMÜ-s ja Schengenis, karantiinihotelli ja me lühendame
nende viibimise kestust reisijatele, kes on peatunud mujal maailmas," ütleb justiits- ja
avaliku julgeoleku minister Monica Mæland (Konservatiivide Partei).
Muudatused, mis jõustuvad laupäeval, 19. juunil kell 12.00
•

Reisijad, kes on viimase kümne päeva jooksul enne riiki sisenemist viibinud EMÜ ja
Schengeni riikides, kus on vähem kui 500 uut nakkusjuhtu 100 000 elaniku kohta
viimase kahe nädala jooksul, on nüüd karantiinihotelli nõudest vabastatud.

•

Peamine reegel reisijatele, kes on viibinud väljaspool EMÜ ja Schengenit viimased
kümme päeva enne riiki sisenemist, on see, et nad viibivad karantiinihotellides kuni
negatiivse PCR-testi tegemiseni mitte varem kui kolm päeva pärast riiki sisenemist.

•

Alaealised ei lähe karantiini hotelli
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FHI teatab, et Ühendkuningriik on viimasel ajal näinud juhtumite arvu suurenemist ja et
viiruse variant Delta moodustab nüüd umbes 90 protsenti juhtudest. Seetõttu peavad
terviseameti soovituste põhjal reisijad, kes on viibinud Ühendkuningriigis viimased kümme
päeva enne riiki sisenemist, viibima karantiinihotellis, kuni negatiivne PCR-test tuleb teha
mitte varem kui kolm päeva pärast sisenemist. See jõustub ööst vastu esmaspäeva.
Erandid karantiinihotelli nõuetest ei tähenda erandeid karantiini osas riikisisenemisel.
Peamine reegel on see, et peate seda tegema oma kodus või muus sobivas elukohas, kus on
võimalik hoida distantsi eraldi tubade, privaatse vannitoa ja eraldi köögi või toitlustusega.
Samuti on oluline arvestada, et karantiini- ja karantiinihotelli nõuete kehtestatud
läviväärtused ei ole ainsana otsustavad. Igas riigis võib nakkuse olukorda tervikuna hinnata,
tuginedes muu hulgas erinevate viirusevariantide esinemisele ja nakkuste esinemissageduse
suundumustele. See on põhjus, miks karantiinihotell on nüüd vajalik inimestele, kes on
viibinud Ühendkuningriigis.
Kuni 5. juulini kaalub valitsus, milliseid sisenemispiiranguid kohaldatakse ELi kolmandate
riikide loetellu kantud riikide suhtes.

Kergendused tööga seoses reisijatele
"Paljud inimesed sõltuvad suvehooajal abist. Kui EMÜst Norrasse reisimine muutub
lihtsamaks, on mitmel väikesel ja suurel tööandjal juurdepääs olulisele tööjõule. Norra
ettevõtlussektor on seisnud silmitsi väljakutsetega, et leida inimesed, keda nad vajavad.
Leevendus, mis praegu on tulemas, võib seda oluliselt muuta," ütleb kaubandus- ja
tööstusminister Iselin Nybø (V).
Põllumajanduse kavaga tagatakse põllumajanduses jätkuvalt rangelt vajalik tööjõud.
Põllumajandus- ja toiduminister jätkab põllumajandusministeeriumi plaani hoolikat järgimist
ning teeb vajalikke kohandusi ja karmistab, kui terviseameti nakkustõrje hinnang seda
nõuab.

Koroonasertifikaat annab karantiinivaba sissepääsu Norrasse
Täielikult vaktsineeritud isikutel ja isikutel, kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID19, on sissesõidukarantiinist vabastus, tingimusel et nad saavad selle dokumenteerida Norra
koroonasertifikaadis. Rohkem infot leiad siit.
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24. juunil liitub Norra ELi lahendusega. Seejärel võib koroonasertifikaati kasutada ELi/EMÜ
riikidest Norra reisides. Tõenäoliselt ei ole kõigil riikidel sel ajal oma kodanikele lahendust
valmis, kuid need, kellel see on, saavad kasutada oma sertifikaati seoses Norrasse
sisenemisega.
Need, kes on pärit ELi/EMÜ riikidest ja kellel on ELi koroonasertifikaat, mida saab kontrollida
QR-koodiga ja mis näitavad, et olete viimase kuue kuu jooksul täielikult vaktsineeritud või
läbinud COVID-19, pääsevad Norrasse, olenemata riigi staatusest. Taanis on
koroonasertifikaat kasutamiseks valmis. Juba homme, 19. juunil kell 12.00 avame võimaluse,
et Taanis elavad inimesed võivad loobuda oma sisenemis karantiinist Norras, kui nad on
viimase kuue kuu jooksul täielikult vaktsineeritud või covid-19 läbinud. Rootsil ei ole oma
koroonasertifikaati kasutusvalmis, kuid niipea, kui nad on selle valmis saanud, kehtib see ka
rootslaste kui taanlaste kohta. See võib juhtuda ka enne ühise Euroopa lahenduse
kehtestamist.
Allikas: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygge_rammer/id2862254/
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