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Svar på henvendelse om avklaring av smitteverntiltak for helsepersonell fra "gule områder" 
(land uten karanteneplikt) 

Viser til brev av 14.06.2021 om helsepersonell fra "gule områder". 
 

Innreisende fra "gule områder" har i øyeblikket ikke karanteneplikt og heller ikke testplikt. 
Dette fordi forekomsten av covid-19 i disse områdene er så lav at vi anser sannsynligheten for 
at reisende tar med seg smitte inn i landet, som svært lav. 
 
Helsepersonell kan måtte jobbe med utsatte pasienter som ikke er "beskyttet" (er vaksinert 
eller har gjennomgått covid-19 infeksjon). Det er derfor svært viktig at helsepersonell ikke 
bringer med seg smitte. Risikoen for at helsepersonell medbringer smitte etter reiser i "gule 
områder", er i øyeblikket ikke større enn om de reiser innenlands. 
 
Vi mener at "beskyttet" helsepersonell som har vært på reise i områder uten karanteneplikt, 
bør følge de samme reglene som andre innreisende fra de samme områdene. I øyeblikket betyr 
det at de ikke trenger testing dersom de har vært i "gule områder". Dette kan imidlertid endres, 
og "beskyttet" helsepersonell må da følge de samme reglene som andre.  
 
Vi antar at helsepersonell i hovedsak er vaksinert eller at de har gjennomgått covid19. Hvis de 
ikke er "beskyttet" på denne måten og har vært i områder uten karanteneplikt eller i 
utbruddsområder, kan man vurdere om de bør testes, spesielt dersom de skal jobbe med 
utsatte pasienter. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 

Jon Hilmar Iversen 
konsulent 
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