
 
 

Muudatused karantiinihotelli korras ja 

sisenemispiirangute leevendamine 
Väljavõte Norra valitsuse pressiteatest 21.05.2021 

 

Norrasse sisenemisel kaotatakse vajalike ja ebavajalike reiside eristamine, 

nii et Ühendkuningriigist ja EMÜ/Schengeni riikidest madala 

nakatumisega reisijad, ei pea olema karantiinihotellis. Isikud, kes on 

viibinud kõrge nakkusega piirkondades, peavad minema karantiinihotelli, 

olenemata reisi eesmärgist. Norras karantiinikohustuseta piirkondades 

elavate välisriikide kodanike suhtes kohaldatakse erandeid. 
 

... 

 

Alates neljapäevast 27.05.2021 on karantiinihotellides järgmised grupid: 

• Reisijad väljaspool Euroopat peavad esialgu olema karantiinihotellis kogu 

karantiiniperioodi jooksul kuni negatiivse testini mitte varem kui seitsmendal päeval. 

• Reisijad, kes tulevad Euroopa riikidest, kus on viimase 14 päeva jooksul vähem kui 

150 uut nakkust 100.000 kohta ja maksimaalselt 4 protsenti testidest on positiivsed, 

ei pea jääma karantiinihotelli. Nad peavad karantiini läbi viima kodus või mõnes muus 

sobivas karantiinikohas. 

• Reisijad, kes tulevad Ühendkuningriigist või EMÜ/Schengeni riigist, kus on nakatunuid 

rohkem kui 150 iga 100.000 elaniku kohta, peavad olema karantiinihotellis, kuni neile 

on tehtud negatiivne test kõige varem kolmandal päeval. Edasi saavad nad karantiinis 

olla kodus või mõnes muus sobivas kohas ja saavad ennast karantiinist välja testida 

kõige varem 7 päeva pärast.  

• Eriti kõrge nakkusmääraga Euroopa riikidest pärit reisijad peavad olema 

karantiinihotellis kuni negatiivse testini mitte varem kui seitsmendal päeval. 

Lisateavet selle rühma kohta antakse hiljem. 
 

... 



 
 

 

Riiki sisenemine on lubatud välisriikide kodanikele, kes elavad riikides/piirkondades, mille 

suhtes ei kohaldata karantiinikohustust (Norra mõistes nn. "kollased riigid"). Täna kehtib see 

Gröönimaa, Fääri saarte, Islandi ja Soome osade kohta, kuid see muutub, kui rohkem riike 

vaktsineerib oma elanikkonda ja nakkus langeb. See erand kehtestatakse lähiajal.  

Seoses taasalustamiskava 3. etapiga viiakse läbi uus hinnang sisenemispiirangute 

leevendamise kohta. Seejärel kaalutakse edasist lõdvendamist muu hulgas töö asjus 

reisijatele.  
 

Allikas: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-karantenehotellordningen-og-lettelser-i-

innreiserestriksjonene/id2850375/ 

 

Sisenemispiirangud: Muudatused Norras 

elavate välisriikide kodanike elukoha 

dokumenteerimise nõudes 
Väljavõte Norra valitsuse pressiteatest 21.05.21 

... 

Välismaalased, kelle alaline elukoht on Norras, on sisenemispiirangutest vabastatud. 

Tõendamise eelduseks on 
• Elamisõiguse olemasolu. 
• Kui te ei ole rahvastikuregistrisse kantud Norra püsielanikuna, tuleb tõendada, et te üürite või 

omate elukohta Norras.  

• Suvilat vmt. ei loeta alaliseks elukohaks. 
• Kui üürite elukohta, peate esitama üürilepingu, mis näitab, et teil oli Norrast lahkumisel elukoht ja 

et teil on elukoht, kui soovite uuesti siseneda. 

• Reeglina nõutakse lepingut, mis kehtib kogu eemalviibimise aja. Kui seda ei, peate esitama 
täiendavad dokumendid, mis tõendavad, et olete Norra resident. See võib olla tööleping või 
kinnitus õppe- või koolikoha kohta. 

• Kui te ei ole riiklikus rahvastikuregistris residendina registreeritud, peate samuti tõendama, et 
naasete Norrasse pärast välisreisi või ajutist viibimist välismaal. Näiteks saate esitada väljumise 
lennupileti. 

Allikas: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innreiserestriksjoner-endringer-i-

dokumentasjonskravet-for-utlendinger-som-er-bosatt-i-norge/id2850388/ 
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