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"Kõrgendatud valmisolekuga tavalisel päeval" kõrvaldab valitsus 

sisenemismeetmed kolmes etapis. Esimene etapp algab laupäeval, 25. 

septembril kell 16.00. 

Sellest hetkest alates on võimalik Norrasse siseneda kõigil EMÜ kodanikel, sealhulgas 

kolmandate maade kodanikel, kes elavad EMÜ riigis. Sama kehtib ka Ühendkuningriigis ja 

Šveitsis elavate inimeste kohta. Samuti lubame kõigil nn lillades riikides elavatel 

välismaalastel Norrasse siseneda. Need on riigid väljaspool EMÜ’t/Schengenit, mida Norra 

Rahvatervise Instituut (FHI) loetleb nende hulgas, kellele on kehtestatud mõnevõrra leebemad 

piirangud. 

"Me oleme elanud pikka aega rangete meetmetega piiridel. See on olnud oluline 

impordinakkuse vastu võitlemisel. Liikudes normaalse igapäevaelu juurde, teeb valitsus 

ettepaneku järk-järgult vähendada riiki sisenemise piiranguid. See toimub hoolika järelevalve 

all," ütleb justiits- ja avaliku julgeoleku minister Monica Mæland (Konservatiivne Partei). 

Sisenemispiirangute leevendamise esimene etapp algab laupäeval, 25. septembril kell 16.00, 

järgmine etapp on kavas läbi viia oktoobri teises pooles. 

 

Muutused 1. etapis 

25. septembril 2021 kell 16.00 jõustuvad järgmised muudatused: 

Norrasse sisenemine 

• EMÜ/Schengeni riikide ja lillade riikide sisenemispiirangud, st piirangud selle kohta, kellel on 

lubatud Norrasse siseneda, lõpetatakse. See tähendab, et Norrasse võivad siseneda EMÜ 

kodanikud, teiste riikide kodanikud, kes elavad EMÜ riigis, ning Ühendkuningriigis ja Šveitsis 

elavad isikud. Sisenemispiirangud kaotatakse ka neile, kes elavad lillades riikides, st 

väljaspool EMÜ/Schengeni riike elavate isikute suhtes, kelle suhtes FHI arvates saab 

kehtestada mõnevõrra leebemad meetmed. 



 
 

• Praegu lubatakse riiki siseneda 35 heakskiidetud piiriületuspunktis neile, kellele ei kehti 

erandid. Suletud piiriületused taasavatakse, kui piirkondadel on võimekus pakkuda testimist 

ja piisavalt head info reisijatele jagada.  

• Politsei kontrollib piiril eelkõige kõrge nakkussurvega piirkondadest pärit reisijaid. Madala 

nakkusega piirkondadest pärit reisijate kontrolli ei teostata pidevalt, kuid võidakse siiski teha 

pisteliselt.  

Karantiin ja testimine 

• Sisenemise karantiin eemaldatakse reisijatele oranžidest piirkondadest. Pärast seda 

kohaldatakse sisenemiskarantiini ainult punastest, tumepunastest, lilladest ja hallidest 

riikidest (muud kolmandad riigid) pärit reisijate suhtes. 

• Alla 18-aastaste laste sisenemise karantiin eemaldatakse. Kohustus testida piiril säilib laste 

puhul, kes on pärit karantiinikohustusega piirkonnast. Lisaks soovitatakse kolme päeva pärast 

testi. 

• Karantiinikohustusega piirkondadest tulnud täiskasvanud reisijad võivad oma sisenemis 

karantiini lõpetada negatiivse PCR-testi korral, mis on tehtud mitte varem kui kolm päeva 

pärast saabumist. PCR-testi kohustus seitse päeva pärast saabumist eemaldatakse. 

• Karantiinihotelli kohustus lõpetatakse, kuid säilitatakse pakkumine neile, kellel ei ole teist 

sobivat karantiinikohta. Need, kes on uute eeskirjade kehtestamise ajal juba 

karantiinihotellides, saavad soovi korral seal karantiini lõpetada. 

• Enne Norrasse saabumist tehtud koroonatesti nõuded kõrvaldatakse. 

• Rohelistest ja oranžidest riikidest/piirkondadest pärit reisijate piiriületuse/saabumise 

testimise nõuded lõpetatakse.  Testinõue säilitatakse reisijate puhul, kes on pärit 

karantiinikohustustega piirkondadest. 

• Kõik dokumenteeritult täielikult vaktsineeritud reisijad on vabastatud nii karantiinist kui ka 

testimise kohustusest.  
 


