Do wszystkich osób
podróżujących do Norwegii
Prosimy wszystkich podróżnych o pomoc w ograniczeniu ryzyka przenoszenia
choroby COVID-19 do Norwegii i rozprzestrzeniania zakażeń.
Norweskie służby zdrowia zalecają osobom, u których występują objawy
choroby lub podejrzewają, że znajdowały się w kontakcie z ogniskiem zarażeń
i osoby, które przebywały w „czerwonych” państwach o przetestowanie się
na obecność COVID-19 po przybyciu do Norwegii.
Test jest dobrowolny i bezpłatny dla testowanej osoby. Testowanie odbywa
się na stacji testowej w punkcie przybycia.
Możesz być zakażony chorobą, pomimo, że wynik testu okaże się negatywny.
Dlatego, niezależnie od wyniku testu, obowiązują przepisy kwarantanny. Jeżeli
przybyłeś z państwa, dla którego obowiązuje kwarantanna, musisz również
poddać się kwarantannie bez względu na zrobienie testu.
Wynik testu będzie wiadomy najpóźniej w przeciągu 3 dni. Jeżeli test wykaże,
że masz COVID-19, skontaktuje się z Tobą służba zdrowia gminy, w której
mieszkasz lub w której przebywasz jako turysta w celu powiadomienia Cię o
tym wyniku i dalszym nadzorze.
Dlatego niezbędne jest podanie informacji o miejscu zamieszkania lub
przebywania wraz z adresem i numerem telefonu.
Nie mamy dość zasobów, by informować o wszystkich negatywnych wynikach
dla pobranych próbek. Jeżeli nie skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 3 dni,
oznacza to, że wynik Twego testu jest negatywny.
Osoby, które zamieszkują na stałe w Norwegii mogą również odszukać wyniki
testu poprzez Internet na Min side (Moja strona), HelseNorge.no. Podróżni,
którzy nie zamieszkują w Norwegii otrzymają w niektórych gminach poprzez
SMS link do logowania. Nie oferuje się pomocy biura obsługi klientów w
przypadku problemów z logowaniem. Z każdą osobą, u której zdiagnozowano
COVID-19 skontaktuje się służba zdrowia w celu dalszego nadzorowania.
Stacja testowa oferuje wyłącznie wykonanie testu.
Skontaktuj się z lekarzem, jeżeli czujesz się chory. Osoby zamieszkałe w
Norwegii kontaktują się z lekarzem rodzinnym (fastlege) lub pogotowiem
ratunkowym. Podróżni zamieszkali w innych państwach muszą skontaktować
się z pogotowiem ratunkowym pod numer telefonu 116117, jeżeli zachorują.
Stacja testowa będzie decydowała o tym, kto uzyska pierwszeństwo w
przetestowaniu, jeżeli na test zgłosi się równocześnie wiele osób. Osoby z
objawami choroby lub świadome tego, że przebywały w kontakcie z innymi
osobami z COVID-19 otrzymają pierwszeństwo.
Dziękujemy za zgodę na przetestowanie!
Bjørn Guldvog
Dyrektor ds. Zdrowia

