
Rugăm toţi călătorii să ajute la limitarea riscului de infecție cu covid-19 
care intră în Norvegia.

Autoritățile sanitare norvegiene recomandă ca toţi cei care au simptome 
sau suspectează că au fost în contact cu infecția, precum și cei care au 
fost în țări roșii, să fie testați pentru covid-19 atunci când sosesc  
în Norvegia.

Testul este voluntar și gratuit pentru persoana testată. Testarea este 
efectuată la stația de testare de la punctul de sosire.

Chiar dacă testul este negativ, dvs. puteți fi infectat. Prin urmare, 
normele de carantină se aplică indiferent. Dacă veniți dintr-o țară 
pentru care este necesară carantina, trebuie deci să fiți în carantină 
chiar dacă faceți testul.

Răspunsurile la test vor fi disponibile în cel mult 3 zile. Dacă testul 
arată că aveți covid-19, veți fi contactat și monitorizat de serviciul de 
sănătate din municipalitatea în care locuiți, sau în care veți rămâne  
ca turist.

De aceea este necesar să indicați locul de reședință sau de ședere cu 
adresa și numărul de telefon.

Nu avem capacitatea de a emite toate rezultatele testelor negative. 
Dacă nu ați auzit nimic de la noi în termen de 3 zile, aceasta înseamnă 
că testul dvs. este negativ.

Cei care sunt rezidenți permanenți în Norvegia pot găsi răspunsul la Min 
side (pagina mea), HelseNorge.no. Călătorii care nu locuiesc în Norvegia 
vor primi în unele municipalități un link de conectare prin SMS. Nu 
este oferită asistența pentru probleme de conectare. Toți cei care sunt 
diagnosticați cu covid-19 sunt contactați de serviciul de sănătate și 
monitorizați. Centrul de testare oferă doar teste.

Contactați un medic dacă vă simțiți bolnav. Persoanele care locuiesc 
în Norvegia vor contacta medicul de familie sau un cabinet de urgență. 
Dacă se îmbolnăvesc, călătorii care locuiesc în alte țări trebuie să 
contacteze cabinetul medical de urgență la telefonul 116117.

În cazul în care sunt mulți care doresc să fie testați în același timp, 
centrul de testare trebuie să prioriteze cine care va fi testat. Se va 
acorda prioritate persoanelor cu semne de boală sau care știu că au 
fost în contact cu bolnavi de covid-19.

Vă mulțumim că ne lăsați să vă testăm!
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