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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

15.012  275 11,190        1,011,121  

Forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries  
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- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Norvégiában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://oslo.mae.ro/contact 

o Telefon:  + 47 22 441512; + 47 22 560416 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Covid-jelentés  

 

Dátum JELENTÉS 

2020.09.28-
10.09 

Az elhunytak 90%-a 70 év fölötti volt, és legalább egy krónikus betegséggel 
nyilvántartott volt (leggyakrabban szív- és érrendszeri betegség, 
tüdőbetegség, demecia, cukorbetegség vagy daganatos betegség). 
A Covid-19 járvány elsősorban a fővárosban, Viken megyében és a déli 
országrészeken hangsúlyos, de az országban általánosan jelen van. 
A főváros és néhány közeli település nemrég szigorító intézkedéseket 
vezetett be. Ezek az új szorítások Oslóban és környékén akár 1,3 millió 
embert is érintenek: 
• Szeptember 28-ától kötelező az arcmaszk viselése a 
tömegközlekedési eszközökön Oslóban és környékén, azokban az esetekben, 
amikor az egyméteres távolságot nem lehet tartani. Ez azonban csak 13 éves 
kortól kötelező, kisebb gyermekekre nem vonatkozik. 
• A fővárosban akinek csak lehetséges, otthonról kell dolgoznia.  
• A nyilvános rendezvények résztvevőinek a megengedett száma 
továbbra is 200 fő, de ez 50-re csökken, ha nem állnak rendelkezésre állandó 
ülőhelyek.  
• A vendéglátó helyeken minden vendéget kötelező regisztrálni. 
A norvég közegészségügyi hivatal honlapján a lakosság számára egy rövid 
kérdőívet tettek közzé, amellyel bárki visszajelzést kaphat a saját magán 
tapasztalt koronavírus-gyanús tünetekről, illetve arról, hogy ezek alapján 
szükséges teszteltetnie magát vagy sem, illetve, mit tegyen a gyanús tünetek 
esetén: 
 https://tjenester.helsenorge.no/veileder?Query=Questionnaire%2F309  
 
A legfontosabb előírás a lakosság számára továbbra is a fizikai 
távolságtartás. A közegészségügyi hivatal honlapján található számos 
különböző nyelven az aktualizált tájékoztató kiadvány a szociális 
távolságtartás különböző módozatairól (normál esetben, az otthoni 
elkülönítés, illetve a koronavírus-fertőzöttség esetében).  
A maszkviselés inkább csak ajánlott, de a legtöbb esetben nem kötelező 
(kivéve a tömegközlekedést). Ezzel kapcsolatos tudnivalókat, a felmerülő 
kérdésekre a válaszokat az alábbi linken tették közzé: 
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/face-masks/    
 
Mivel a gyermekek kevésbé fertőződnek meg, illetve ha mégis, enyhébb 
tüneteket produkálnak, mint a felnőttek, a norvég közegészségügyi hivatal 
álláspontja szerint kisebb mértékben is terjesztik tovább a betegséget 
másoknak. 
Az óvodás és az általános iskolás gyermekek esetében, ha az egyetlen tünet 
az orrfolyás, az egyébként jó állapotban lévő gyermekeknek nem kell otthon 

https://tjenester.helsenorge.no/veileder?Query=Questionnaire%2F309
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/face-masks/
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maradniuk, és nem is szükséges őket tesztelni. Ugyanez vonatkozik a már 
korábban felismert allergia tüneteire is. 
 https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/kindergartens-and-schools/   

 

2020.09.11-
28 

COVID-19: Norvégia felveszi Izlandot és Litvániát a nem biztonságos 
országok listájára: Norvégia Izlandot, Litvániát és néhány skandináv régiót 
felvett a „vörös” országok listájára, miközben globális utazási irányelveit is 
meghosszabbította október 1-jétől január 15-ig - jelentette be az ország 
Külügyminisztériuma. A döntést tegnap, szeptember 26.án, szombaton 
hozták meg. 

https://www.schengenvisainfo.com/news/covid-19-norway-adds-iceland-
and-lithuania-to-its-list-of-unsafe-countries/ 

Norvégia a tengerészek védelmét kéri a COVID-19 során: Erna Solberg 
norvég miniszterelnök figyelmeztetett a humanitárius és kereskedelmi 
válságra, arra az esetre, ha a COVID-19 miatt a tengeren rekedt 800 000 
tengerésznek nem nyújtanak hasonló védelmet mint más alapvető 
munkavállalóknak. 

https://safety4sea.com/norway-calls-for-protection-of-stranded-seafarers-
during-covid-19/ 

A koronavírus aggályai felmerültek Norvégia folyamatban lévő autóbusz-
sztrájkjai miatt: A hétvégén az ország több pontján zajló sztrájkok hétfőn 
folytatódnak - írja a norvég média. A nemzeti műsorszolgáltató a bergeni 
Haukeland Egyetemi Kórház vezető embereivel beszélt, egy olyan városban, 
ahol nemrégiben nőtt az esetek száma, és a sztrájkok eszkalációja is sújtotta 
őket. 

https://www.thelocal.no/20200928/coronavirus-concerns-raised-over-
norways-ongoing-bus-strikes  

2020.09.10 Uniós segítség a leszboszi tűz után: A leszboszi tűzvész miatt szállás nélkül 
maradt menekültek sorsa Európa-szerte sokak lelkiismeretét felkeltette. 
Frankfurt főterén mintegy háromszázan gyűltek össze, hogy kiálljanak a 
menekültekért. A tüntetők székeket vittek magukkal, hogy mutassák, 
Németországban van helye a menedékkérőknek, és cselekvésre szólították 
fel a kormányt. Heiko Maas külügyminiszter támogatást ajánlott. Norvégia 
és Franciaország is segítséget ajánlott.— Eldöntöttük, hogy 50 embert 
befogadunk a Moria menekülttáborból. Elsősorban gyermekes családokat, 
meg is kezdjük a kérelmek elbírálását. Ezt már nyár előtt bejelentettük, és 
most el is kezdjük a folyamatot – mondta a norvég miniszerelnök, Erna 
Solberg. 

https://hu.euronews.com/2020/09/10/unios-segitseg-a-leszboszi-tuz-utan  

2020.08.19- A járvány előtti időket idézi az elektromos autók iránti kereslet Norvégiában: 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/kindergartens-and-schools/
https://www.schengenvisainfo.com/news/covid-19-norway-adds-iceland-and-lithuania-to-its-list-of-unsafe-countries/
https://www.schengenvisainfo.com/news/covid-19-norway-adds-iceland-and-lithuania-to-its-list-of-unsafe-countries/
https://safety4sea.com/norway-calls-for-protection-of-stranded-seafarers-during-covid-19/
https://safety4sea.com/norway-calls-for-protection-of-stranded-seafarers-during-covid-19/
https://www.thelocal.no/20200928/coronavirus-concerns-raised-over-norways-ongoing-bus-strikes
https://www.thelocal.no/20200928/coronavirus-concerns-raised-over-norways-ongoing-bus-strikes
https://hu.euronews.com/2020/09/10/unios-segitseg-a-leszboszi-tuz-utan
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09.07. Az idei év második legjobb hónapja az augusztus az újonnan eladott 
elektromos autók tekintetében Norvégiában. A járvány előtti kereslet lassan 
visszaáll, a tavalyi augusztushoz képest jelentős a növekedés, viszont a 
rekordtól a mostani számok messze vannak. A összkép vegyes, hiszen a 
járvány miatti kiesés meglátszik az egészéves adatokon, tavaly több 
elektromos autót adtak el. 

https://autopro.hu/trend/a-jarvany-elotti-idoket-idezi-az-elektromos-autok-
iranti-kereslet-norvegiaban/405234  

Pénteken bejelentették, hogy Norvégia a veszélyes országok közé sorolta be 
Olaszországot. Oslo nem tanácsolja az olaszországi utazást, és az onnan 
érkezőket Norvégiában karanténba helyezik. 

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/131626-olaszorszagban-ismet-
megkozelitette-a-ketezret-a-fert-zottek-napi-szama  

Koronavírus: nem csitul a járvány a világban - Norvégia karanténba küldi a 
Németországból érkezőket: Közel 24 millióra nőtt szerdán az igazoltan 
koronavírussal fertőzöttek száma a világon a Johns Hopkins Egyetem adatai 
szerint. A vírusban elhunytak száma eddig 819 554 fő. Egy nap alatt tehát 
mintegy 246 ezer új beteget regisztráltak világszerte, ami azt mutatja, 
továbbra sem csitul a járvány. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200826/koronavirus-nem-csitul-a-
jarvany-a-vilagban-norvegia-karantenba-kuldi-a-nemetorszagbol-erkezoket-
445994  

2020.08.19 A norvég nyugdíjalap több mint 21 milliárd dollárt veszített: A norvég állami 
nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja 188 milliárd norvég 
koronát (21,27 milliárd dollárt) veszített befektetésein az első fél évben a 
koronavírus-járvány következtében - derült ki az alapot irányító norvég 
központi bank kedden közzétett beszámolójából. A részvényekbe, 
kötvényekbe és ingatlanokba fektető nyugdíjalap (SPU) 3,4 százalékos 
veszteséget könyvelt el az első fél év után, szemben az egy évvel korábbi 
12,32 százalékos nyereséggel. Az idei első fél évben a 
részvénybefektetéseken 6,8 százalékos, az ingatlanokon pedig 1,6 százalékos 
veszteség, míg a kötvényeken 5,1 százalékos haszon keletkezett. 

https://index.hu/gazdasag/2020/08/18/norvegia_nyugdijalap/  

2020.08.17-
18 

Norvégia újból megnyitja a turizmust: Augusztus 17-től Norvégia tíznapos 

karantént ír elő minden érkező (állampolgár vagy turista) számára, akik 

Spanyolországból, Portugáliából, Belgiumból, Hollandiából, Izlandból, 

Lengyelországból, Romániából, Bulgáriából, Cseh Köztársaságból, Egyesült 

Királyságból, Írországból, Görögországból, Ausztriából érkeznek. Iselin Nybø 

kereskedelmi és ipari miniszter szerint a lépés „jó hír” volt Norvégia 

idegenforgalmi iparának: „Az ország turisztikai cégei most már több európai 

https://autopro.hu/trend/a-jarvany-elotti-idoket-idezi-az-elektromos-autok-iranti-kereslet-norvegiaban/405234
https://autopro.hu/trend/a-jarvany-elotti-idoket-idezi-az-elektromos-autok-iranti-kereslet-norvegiaban/405234
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/131626-olaszorszagban-ismet-megkozelitette-a-ketezret-a-fert-zottek-napi-szama
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/131626-olaszorszagban-ismet-megkozelitette-a-ketezret-a-fert-zottek-napi-szama
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200826/koronavirus-nem-csitul-a-jarvany-a-vilagban-norvegia-karantenba-kuldi-a-nemetorszagbol-erkezoket-445994
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200826/koronavirus-nem-csitul-a-jarvany-a-vilagban-norvegia-karantenba-kuldi-a-nemetorszagbol-erkezoket-445994
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200826/koronavirus-nem-csitul-a-jarvany-a-vilagban-norvegia-karantenba-kuldi-a-nemetorszagbol-erkezoket-445994
https://index.hu/gazdasag/2020/08/18/norvegia_nyugdijalap/
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országból is fogadhatnak vendégeket. A megnyitás nagyobb jövedelmet fog 

biztosítani a vállalatok számára, és több embert vonz újból munkába. ” 

https://www.traveloffpath.com/norway-reopening-borders-for-tourism-
everything-you-need-to-know/  

Norvégia lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a következő évig haza 
küldjenek alkalmazottakat: A norvég kormány csütörtökön bejelentette, 
hogy kiterjeszti azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 
vállalatok számára, hogy 26–52 hétre otthoni munkavégzésre küldjék az 
alkalmazottakat. A  november 1-jétől 2021 júniusáig hatályba lépő 
kiterjesztés célja, hogy megakadályozza, hogy az emberek elveszítsék 
munkájukat a koronavírus világjárvány gazdasági következményei miatt - 
mondta a kormány nyilatkozatában. A leginkább sújtott ágazatok a turizmus, 
az export, a tengeri ágazat, a repülés és az építőipar. 

https://www.thelocal.no/20200813/norway-to-allow-companies-to-send-
staff-home-until-next-year  

2020.08.06-
14 

A Külügyminisztérium fenntartja átfogó tanácsait a nem lényeges utazással 

kapcsolatban. Ez a tanács jelenleg október 1-jéig érvényes. Kivételt tettek az 

északi régióban és a schengeni térségben / az EGT-ben található országok és 

régiók számára, amelyek megfelelnek a Norvég Közegészségügyi Intézet által 

megállapított fertőzési szint kritériumainak. A fertőzés helyzete és a helyi 

korlátozások nagyon gyorsan megváltozhatnak. Bárki, aki a külföldi utazásra 

gondol, előzetesen mérlegelje az esetleges következményeket, és győződjön 

meg arról, hogy tudja, mi a helyzet azon a helyen, amelyet meglátogatni 

tervez. 

https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-

affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/  

Koronavírus: Norvégia elhalasztja a korlátozások enyhítését, és javasolja a 

külföldi utazások elkerülését: A norvégoknak el kell kerülniük minden 

külföldi utazást, még olyan országokba is, ahol ritka a Covid-19 eset, hogy 

megakadályozzák az új koronavírus gyors terjedését Norvégiában - mondta 

az ország egészségügyi minisztere, Bent Hoie.  

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24217962-covid-norvegia-

amanare-relaxare-restrictii-evitare-calatorii-strainatate.htm  

A norvég kormány igyekszik intézkedéseivel lassítani a koronavírus-járvány 

terjedését, ennek keretében mostantól éjfél után tilos az alkohol 

forgalmazása az országban. A norvég egészségügyi miniszter péntek délutáni 

sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a kormány új megszorításokkal veszi 

fel a harcot a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A főbb intézkedések 

https://www.traveloffpath.com/norway-reopening-borders-for-tourism-everything-you-need-to-know/
https://www.traveloffpath.com/norway-reopening-borders-for-tourism-everything-you-need-to-know/
https://www.thelocal.no/20200813/norway-to-allow-companies-to-send-staff-home-until-next-year
https://www.thelocal.no/20200813/norway-to-allow-companies-to-send-staff-home-until-next-year
https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/
https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24217962-covid-norvegia-amanare-relaxare-restrictii-evitare-calatorii-strainatate.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24217962-covid-norvegia-amanare-relaxare-restrictii-evitare-calatorii-strainatate.htm


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

között van az éjfél utáni alkoholtilalom, vagyis az a szabályozás, mely szerint 

éjfél után már nem szolgálhatnak fel alkoholt a vendéglátóhelyeken, 

valamint a 200 főnél nagyobb rendezvények tiltásának fenntartása. 

https://www.travelo.hu/tavol/20200808-norvegia-koronavirus-covid19-

alkoholtilalom-

rendezvenyek.html?utm_source=hirstart&utm_medium=referral  

 

Újabb fertőzötteket diagnosztizáltak a norvég turistahajón: A Roald 

Amundsen norvég tengerjáró legénységének további két tagjánál 

állapítottak meg koronavírus-fertőzést, így eddig összesen 55 embert 

fertőzött meg a hajón a SARS-CoV-2 nevű vírus – közölte csütörtökön egy 

észak-norvégiai kórház. A turistahajó fedélzetén észlelt fertőzések után a 

hajótulajdonos hétfőn a cég valamennyi hajóját leállította, a norvég 

hatóságok pedig két hétre lezárták a kikötőket a tengerjárók elől. A 

turistahajó 160 fős legénységét elkülönítették a múlt pénteken, miután négy 

kollégájukat koronavírus-fertőzéssel kórházba vitték. Az északi sarkkörön túl 

fekvő Tromso város egyetemi kórháza, amelynek a kikötőjében vesztegel a 

Roald Amundsen, közölte, hogy csütörtökön két újabb koronavírusos 

beteget vettek fel. A jelentések szerint két, a hajón dolgozó külföldi 

állampolgárról van szó. 

https://www.erdon.ro/orszag-vilag/ujabb-fertozotteket-diagnosztizaltak-a-

norveg-turistahajon-3068465/  

2020.08.05  Egy turistahajó lett Norvégia újabb gócpontja: Már 36-nál jár, és 

folyamatosan nő a fertőzöttek száma a karantén alá helyezett 

norvég turistahajón. A Roald Amundsen 160 fős legénysége van 

jelenleg vesztegzár alatt az északi Tromso kikötőjében, miután négy 

embert kórházba kellett szállítani. Az érintettek többsége Fülöp-

szigeteki. 

https://hu.euronews.com/2020/08/02/egy-turistahajo-lett-norvegia-

ujabb-gocpontja  

2020.07.29-
31 

 A norvég tengerjáró hajón lévő 36 személyzet tesztje pozitív: A 

norvég tengerjáró hajón legalább 36 legénység tagja pozitív, egy 

nappal azután, hogy közel 200 utas kiszállt. Az MS fedélzetén lévő 

158 legénység tagja közül 36 fertőzött.  

 https://www.euronews.com/2020/08/01/33-crew-members-on-

https://www.travelo.hu/tavol/20200808-norvegia-koronavirus-covid19-alkoholtilalom-rendezvenyek.html?utm_source=hirstart&utm_medium=referral
https://www.travelo.hu/tavol/20200808-norvegia-koronavirus-covid19-alkoholtilalom-rendezvenyek.html?utm_source=hirstart&utm_medium=referral
https://www.travelo.hu/tavol/20200808-norvegia-koronavirus-covid19-alkoholtilalom-rendezvenyek.html?utm_source=hirstart&utm_medium=referral
https://www.erdon.ro/orszag-vilag/ujabb-fertozotteket-diagnosztizaltak-a-norveg-turistahajon-3068465/
https://www.erdon.ro/orszag-vilag/ujabb-fertozotteket-diagnosztizaltak-a-norveg-turistahajon-3068465/
https://hu.euronews.com/2020/08/02/egy-turistahajo-lett-norvegia-ujabb-gocpontja
https://hu.euronews.com/2020/08/02/egy-turistahajo-lett-norvegia-ujabb-gocpontja
https://www.euronews.com/2020/08/01/33-crew-members-on-norwegian-cruise-ship-test-positive-for-covid-19
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norwegian-cruise-ship-test-positive-for-covid-19  

2020.07.28.  Norvégia délkelet-i városa Moss 21 új fertőzöttet regisztráltak, így a város 

vészhelyzet alá került. 13 fertőzött ugyan abban a buliban kapta el a 

vírust.További 8 ember egy ˝zöld˝ országnak nyilvánított térségből tért 

vissza. 

https://www.newsinenglish.no/2020/07/28/updates-here-as-corona-rages-on/ 

2020.07.25-
27. 

 9,111 új esetről számoltak be az elmúlt 24 órában. Ezt megelőző 2 

napban 26-ra tehető a vírusos betegek száma. Továbbá három ebert 

kezelnek korházakban. Pénteken 255 koronavírus által okozott 

halálesetről számoltak be. 

 A megkérdezettek 46%-a egy felmérésen azt nyilatkozta, hogy többet 

fog Norvégián belül utazni, 17% nem értett ezzel egyet. Ugyanakkor 

36% döntött úgy hogy a továbbiakban kevesebbet fog utazni 

repülővel. 

https://norwaytoday.info/news/9111-registered-coronavirus-cases-in-

norway-up-19/ 

https://norwaytoday.info/travel/norwegians-to-go-on-holiday-in-their-

homeland-more-often-after-the-corona-crisis/ 

2020.07.24.  Erna Solberg miniszterelnök szerint nagyon nehéz a fiatalokat rábírni arra, 

hogy kövesség az egészségügyis előírásokat a nyári szünet alatt. Hozzátette, 

hogy napjainkban a 20 és 29 év közötti emberek kapják el a vírust. 

Ugyanakkor szó esett a márciusi helyzetről is, mikor a vírus komolyan 

érintette Norvégiát, ugyanis akkor a negyedik helyen szerepeltek a 

fertőzött országok listáján, még napjainkban is vannak fertőzöttek 

desikerült  kontrol alatt tartani a vírust. 

 

 86 norvég városban nincs koronavírus fertőzött. Oszló volt a 

legfertőzöttebb, július 21-én 2,920 fertőzöttről számoltak be. Ugyanakkor 

Kelet Finnmark, Sogn og Fjordane is a legfertőzöttebb városok közé 

tartozik. 

https://norwaytoday.info/news/challenging-to-get-young-people-to-follow-

infection-advisory-during-summer-vacation/ 

https://norwaytoday.info/news/86-norwegian-municipalities-without-coronavirus-

infection/ 

2020.07.23.  Norvégiában az élet mondhatni visszatért a megszokott kerékvágásba. 

https://www.euronews.com/2020/08/01/33-crew-members-on-norwegian-cruise-ship-test-positive-for-covid-19
https://www.newsinenglish.no/2020/07/28/updates-here-as-corona-rages-on/
https://norwaytoday.info/news/9111-registered-coronavirus-cases-in-norway-up-19/
https://norwaytoday.info/news/9111-registered-coronavirus-cases-in-norway-up-19/
https://norwaytoday.info/travel/norwegians-to-go-on-holiday-in-their-homeland-more-often-after-the-corona-crisis/
https://norwaytoday.info/travel/norwegians-to-go-on-holiday-in-their-homeland-more-often-after-the-corona-crisis/
https://norwaytoday.info/news/challenging-to-get-young-people-to-follow-infection-advisory-during-summer-vacation/
https://norwaytoday.info/news/challenging-to-get-young-people-to-follow-infection-advisory-during-summer-vacation/
https://norwaytoday.info/news/86-norwegian-municipalities-without-coronavirus-infection/
https://norwaytoday.info/news/86-norwegian-municipalities-without-coronavirus-infection/
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Európai országok túlnyomó részeiből utazhatnak Norvégiába, néhány 

kivétellel. 9,049 új esetet regisztráltak és 255 elhalálozás. Egy beteget pedig 

intenzí osztályon ápolnak. A legtöbb pozitív beteg Oszlóban (2,932), majd 

Viken városában (2,511), Vestland (897), Trøndelag (545) és Innlandet (513) 

városaiban vannak.  Nagyobb események szeptember elsejéig be lesznek 

tiltva. Ezernél is többen letöltöték az új Smittestopp okostelefonra való 

alkalmazást, ami segít a koronavírus járvány terjedésének a 

megelőzésében. Bár azóta az alkalmazást visszavonták. Ugyanakkor a 

Norvég posta nem szállít csomagokat az Amerikai Egyesült Államok 

területére és Kanadába sem. 

https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/ 

2020.07.22.  A norvég Egészségügyi Minisztérium Spanylországot is fel szeretné venni a 

˝vörös˝ jelzésű országok közé. Ami annyit tesz, hogy Spanyolországból 

Norvégiába történő utazás esetén 10 napos karantén kötelesség lesz. Azok 

akik péntek (24) előtt érkeznek vissza Norvégia területére azoknak nem lesz 

kötelező a akrantén.   

https://www.thelocal.no/20200721/norway-considers-adding-spain-to-list-of-

quarantine-countries 

2020.07.21.  Norvégia: a COVID-19 járvány a munkaadók szemszögéből: 2020 

márciusától kezdve a Covid-19 járvány kitörése gyorsan fejlődött 

Norvégiában, és a vírus idején az ország a legdrámaibb 

intézkedéseket vezette, amelyek több vállalat pénzügyi helyzetét 

befolyásolták, és számos aggályt vettek fel. Ez a cikk arra 

összpontosít, hogy hosszabb távon hogyan befolyásolja a munkahelyi 

tájat a kitörés, és rávilágít a COVID-19 kitörés miatt a munkaadók 

által tanultakra. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3bc0d7f4-3640-468a-a7cc-
3f55dd2046c4  

2020.07.17.   GYIK a COVID-19-rel kapcsolatban: A COVID-19 elterjedésének 
korlátozása érdekében hozott rendkívüli intézkedések miatt a norvég 
vámhatóságoknak számos kérdés érkezik az áruk mozgásával és a 
Norvégiába történő belépéssel / onnan való kilépéssel kapcsolatban. 
Az alábbiakban összegyűjtöttük a gyakran feltett kérdéseket és 
válaszokat. A COVID-19 elterjedése elleni utazással és egyéb 
intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban kérjük, 
látogasson el a Norvég Közegészségügyi Intézet honlapjára a 
www.fhi.no Ha bármilyen kérdése van a vámkezeléssel kapcsolatban, 
kérjük, hívja információs központunkat a (+47) 22 86 03 12 
telefonszámon. 

https://www.toll.no/en/about-norwegian-customs/news/2020/korona-faq/  

https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/
https://www.thelocal.no/20200721/norway-considers-adding-spain-to-list-of-quarantine-countries
https://www.thelocal.no/20200721/norway-considers-adding-spain-to-list-of-quarantine-countries
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3bc0d7f4-3640-468a-a7cc-3f55dd2046c4
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3bc0d7f4-3640-468a-a7cc-3f55dd2046c4
http://www.fhi.no/
https://www.toll.no/en/about-norwegian-customs/news/2020/korona-faq/
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2020.07.16.  Koronavírus: Norvégia számos EU-országból megszünteti az utazási 
korlátozásokat; Norvégia július 15-én megszünteti az utazási 
korlátozásokat 20 európai országnak ideértve Franciaországot, 
Németországot, Nagy-Britanniát - mondta az oslói kormány 
pénteken, az Agerpres szerint. A listát 14 naponként felülvizsgálnak, 
miután megvizsgálták a COVID-19 járvány más országokban kialakult 
alakulását. 

 http://tvrmoldova.md/extern/coronavirus-norvegia-ridica-
restrictiile-de-calatorie-fata-de-numeroase-state-ue-pentru-romania-
se-mentin-restrictiile/  

 A norvég koronavírus sikere miatt a temetési otthonok küzdenek: A 
vállalkozók állami segítséget kérnek, miután az országnak mindössze 
253 halálos áldozata volt a Covid-19-idején. 

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8525679/Norways-
coronavirus-success-leaves-funeral-homes-struggling.html  

2020.07.15.   Norvégia számos országból érkezők előtt karanténkötelezettség 
nélkül nyitja meg a határait: A sok európai országból érkező utazó 
július 15-től mát látogathatja a skandináv országot, ide tartozik 
például Andorra, Ausztria, Belgium, Csehország, Ciprus, Dánia, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, 
Izland, Olaszország, Írország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, 
Málta, Monaco, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svájc, az Egyesült Királyság és a Vatikán. 

https://www.startlap.hu/utazas/norvegia-magyarorszag-koronavirus-
karanten/  

2020.07.14.   Az utasokat figyelmeztették, miszerint még mindig szükségesek a  
nyomtatványok a Norvégiából az Egyesült Királyságba történő 
utazáshoz: Mindenkit, aki Norvégiából az Egyesült Királyságba utazik, 
figyelmeztetjük, hogy utazás előtt még ki kell töltenie a 
kapcsolatfelvételi űrlapot. 

https://www.thelocal.no/20200713/passengers-warned-forms-still-needed-
for-travelling-to-the-uk-from-norway  

2020.07.13.  A norvég koronavírusban szenvedő betegek száma nullára esik: 
Norvégiában nincsenek koronavírusos betegek légzőkészülékeken 
március 10. óta. 

 https://www.thelocal.no/20200713/norways-number-of-
coronavirus-patients-on-ventilators-falls-to-zero  

2020.07.10.  Norvégia frissíti az utazási feltételeket, amely szerint a legtöbb 

európai ország számára megnyitja a határokat: A norvég kormány 

felülvizsgálta koronavírus-utazási korlátozásait, lehetővé téve számos 

európai (EU / EGT / schengeni) országból származó embereknek, 

köztük az Egyesült Királyságnak, hogy július 15-ig karantén nélkül 

http://tvrmoldova.md/extern/coronavirus-norvegia-ridica-restrictiile-de-calatorie-fata-de-numeroase-state-ue-pentru-romania-se-mentin-restrictiile/
http://tvrmoldova.md/extern/coronavirus-norvegia-ridica-restrictiile-de-calatorie-fata-de-numeroase-state-ue-pentru-romania-se-mentin-restrictiile/
http://tvrmoldova.md/extern/coronavirus-norvegia-ridica-restrictiile-de-calatorie-fata-de-numeroase-state-ue-pentru-romania-se-mentin-restrictiile/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8525679/Norways-coronavirus-success-leaves-funeral-homes-struggling.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8525679/Norways-coronavirus-success-leaves-funeral-homes-struggling.html
https://www.startlap.hu/utazas/norvegia-magyarorszag-koronavirus-karanten/
https://www.startlap.hu/utazas/norvegia-magyarorszag-koronavirus-karanten/
https://www.thelocal.no/20200713/passengers-warned-forms-still-needed-for-travelling-to-the-uk-from-norway
https://www.thelocal.no/20200713/passengers-warned-forms-still-needed-for-travelling-to-the-uk-from-norway
https://www.thelocal.no/20200713/norways-number-of-coronavirus-patients-on-ventilators-falls-to-zero
https://www.thelocal.no/20200713/norways-number-of-coronavirus-patients-on-ventilators-falls-to-zero
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meglátogassák Norvégiát. 

 https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/07/10/norway-
updates-travel-guidance-opens-to-most-european-
countries/#487b6b433f60  

2020.07.09.  Dániában és Norvégiában nem kívánatos svéd turisták: közvélemény-

kutatás: A Dániában és Norvégiában élő emberek inkább ellenzik a 

szomszédos Svédország turistáinak fogadását, mint bármely más 

európai országból érkező turistákat - hangsúlyozva azt a csapást, 

amelyet a Covid-19 a skandináv szolidaritáson tett. 

 https://www.thelocal.no/20200709/swedish-tourists-unwelcome-in-

denmark-and-norway-poll  

2020.07.08.  A norvég légiközlekedési hatóságok végre csökkentik a 

légitársaságokra nehezedő nyomást, hogy visszatérítsék a törölt 

járatok jegyét. A Scandinavian Airlines (SAS) és a Norwegian Air 

állítólag egy olyan törvény megsértésével vádolják, amely előírja 

számukra, hogy hét napon belül térítsék meg a járat törlését. 

 https://www.newsinenglish.no/2020/07/02/airlines-pressured-to-
issue-refunds/  

2020.07.03  Néhány norvég kicsi, de népszerű üdülőközösség azt állítja, hogy nem 

lesz képes megbirkózni a Corona vírus kitöréseivel ezen a nyáron, és 

tesztelésre küld minden látogatót. Például a Kragerø tengerparti 

közösségében a helyi sürgősségi klinika nem teszteli a norvég 

állampolgárokat, akik attól tartanak, hogy fertőzöttek lehetnek. A 

Központi Párt Grunde Knudsen helyi polgármestere azt mondta, hogy 

Kragerø nem rendelkezik megfelelő kapacitással, hogy például 

tesztelje Osló turistáit, annak ellenére, hogy a Kragerø-i nyaralóházak 

minden tulajdonos fizet helyi adót. Eközben a déli városban, 

Kristiansandban az egészségügyi tisztviselők ellentétes megközelítést 

alkalmaznak. A város azt is tervezi, hogy szükség esetén speciális 

szállodai szobákba tegye a pozitív teszttel rendelkezőket. 

 https://www.newsinenglish.no/2020/07/02/updates-here-as-

corona-rages-on/  

 A határváros fizeti az árát Svédország bezáródásáért. Svédország 

Norvégiában, Dániában és Finnországban több mint négyszeres a 

halálesetek száma: A svéd határváros, Stromstad nagy árat fizet 

Svédország azon döntéséért, hogy nem állítja le a gazdaságát, mint a 

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/07/10/norway-updates-travel-guidance-opens-to-most-european-countries/#487b6b433f60
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/07/10/norway-updates-travel-guidance-opens-to-most-european-countries/#487b6b433f60
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/07/10/norway-updates-travel-guidance-opens-to-most-european-countries/#487b6b433f60
https://www.thelocal.no/20200709/swedish-tourists-unwelcome-in-denmark-and-norway-poll
https://www.thelocal.no/20200709/swedish-tourists-unwelcome-in-denmark-and-norway-poll
https://www.newsinenglish.no/2020/07/02/airlines-pressured-to-issue-refunds/
https://www.newsinenglish.no/2020/07/02/airlines-pressured-to-issue-refunds/
https://www.newsinenglish.no/2020/07/02/updates-here-as-corona-rages-on/
https://www.newsinenglish.no/2020/07/02/updates-here-as-corona-rages-on/
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szomszédos Norvégia és más északi államok, hogy megállítsák a 

COVID-19 terjedését. A Stromstad mindössze két órás autóútra 

fekszik Oslótól, és népszerű a norvégok körében, akik olcsóbb 

fogyasztási cikkeket vásárolnak Svédországban, ám Norvégia március 

közepén bevezetett zárolása megállította ezt. 

https://www.smh.com.au/world/europe/border-town-pays-price-for-

swedens-no-lockdown-as-norway-reopens-20200702-p558ke.html  

2020.06.30  Norvégia jelentősen enyhítette a korlátozásokat: A főiskolákon és az 
egyetemeken kívül minden iskola újra megnyílt. A lakosok továbbra 
is otthoni munkát folytatnak, és a főbb eseményeket legalább június 
15-ig törlik. A bárok újra megnyíltak, és néhány filmszínház is 
működik. A kisvállalkozások - beleértve a fodrászatot is - újra 
megnyithatók voltak, jelentette a Reuters. Az utazási korlátozások 
valószínűleg augusztus 20-ig maradnak érvényben. 

 https://www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-
coronavirus-italy-2020-3#norway-has-significantly-eased-
restrictions-34  

2020.06.26.  Norvégia bejelentette az utazási korlátozások enyhítését, de 
Svédország esetében is fenntartja a korlátozásokat, az országból 
visszatérő embereket pedig 14 napig kell elszigetelten tartani. Erna 
Solberg norvég miniszterelnök azt mondta, hogy július 15-től a 
schengeni és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiból 
visszatérő emberek többsége utazhat Norvégiába, ha az új 
koronavírus átvitelének aránya továbbra is alacsony. A Norvég 
Közegészségügyi Intézet július 10-ig összeállítja azon államok és 
régiók jegyzékét, amelyekre korlátozásokat megszüntetnek. A 
kritérium az új időszakban bekövetkező új fertőzések és a teljes 
népesség aránya lesz, és a listát kéthetente frissítik. 

https://stirileprotv.ro/stiri/international/tara-din-europa-care-si-a-deschis-
granitele-dar-a-prelungit-restrictiile-pentru-romani.html  

2020.06.24.   Elzárná a pénzcsapokat a demokrácia védelmében az igazságügyi 
biztos: Egyre többen támogatják Európában azt az elképzelést, hogy 
jogállamisági feltételekhez kössék az uniós források kifizetését - 
mondta az Euronewsnak a bizottság igazságügyi biztosa.  

 https://hu.euronews.com/2020/06/24/elzarna-a-penzcsapokat-a-
demokracia-vedelmeben-az-igazsagugyi-biztos  

2020.06.23.   A norvégia korona költségvetési erő, a gyors gazdasági fellendülés 
végett: a norvég korona márciusban visszaesett, hogy az idei év 
legjobban teljesítő valutájává váljon a G10-ben, és mivel a központi 
bankja már körvonalazza a kamatlábak emelésének terveit, úgy 
tűnik, hogy további nyereségre számíthat. Az olajban gazdag 

https://www.smh.com.au/world/europe/border-town-pays-price-for-swedens-no-lockdown-as-norway-reopens-20200702-p558ke.html
https://www.smh.com.au/world/europe/border-town-pays-price-for-swedens-no-lockdown-as-norway-reopens-20200702-p558ke.html
https://www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3#norway-has-significantly-eased-restrictions-34
https://www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3#norway-has-significantly-eased-restrictions-34
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Norvégia kevésbé szenvedett a koronavírus járványtól, mint 
szomszédai, így a kormány képes volt kinyitni a határait. Néhány 
mutató, például az új autók regisztrációja, visszatért a koronavírus 
előtti szintre. 

https://www.reuters.com/article/forex-norway-crown/refile-norways-
crown-soars-on-fiscal-strength-quick-economic-recovery-idUSL4N2DV30V  

2020.06.22.  A norvég egészségügyi miniszter szerint a globális koronavírus kitörés 

messze nem ért véget: globális koronavírus-járvány még nem ért 

véget és a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú lesz annak 

leküzdésében - mondta hétfőn Norvégia egészségügyi minisztere. „Ez 

a kitörés messze nem ért véget. Norvégia továbbra is másokkal 

együttműködik, hogy erősebb globális közösségként kijusson a 

válságból ”- mondta Bent Hoeie egy virtuális egészségügyi fórumon, 

a Dubai kormány által szervezett világkormány-csúcstalálkozón. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway/global-

coronavirus-outbreak-far-from-over-norway-health-minister-says-

idUSKBN23T1AB  

2020.06.18.  A közélet fokozatos folytatása: A norvég kormány tervezi a 

társadalom ellenőrzött és fokozatos újbóli megnyitását:  döntő 

fontosságú, hogy továbbra is kövessük az egészségügyi hatóságok 

tanácsát a társadalmi távolságtól, a jó kézhigiénés és a betegség 

esetén otthon maradásról. A társadalom újbóli megnyitásának 

folytatása érdekében különös figyelmet kell fordítanunk a helyzet 

ellenőrzésének fenntartására – mondta a kormány képviselője. 

 https://helsenorge.no/coronavirus/events-and-activities  

2020.06.17.  A Norwegian Air több személyzetet foglalkoztat, mivel a lezárás után 
növekszik a kereslet: A Norwegian Air a koronavírus kitörése közben 
megállított 76 útvonalon folytatja a járatokat, amint az európai 
országok újból megnyílnak. A légitársaságokat súlyosan sújtotta a 
világjárvány, amely megállította a legtöbb nemzetközi utazást és 
sokan kértek segítséget a kormányoktól. 

https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norwegianair/update-
3-norwegian-air-brings-back-more-crew-planes-as-demand-rises-after-
lockdown-idUSL8N2DU0HZ  

2020.06.16.  Norvégiában adatvédelmi okból felfüggesztik a járványt követő 
alkalmazás használatát: Törölnie kell a norvég egészségügyi 
hatóságoknak minden begyűjtött információt, és azonnali a hatállyal 
fel kell függeszteniük a járvány terjedését nyomon követő 
alkalmazás, a Smittestoppnak használatát, miután a helyi 
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adatvédelmi hatóság erre vonatkozó döntést hozott. A testület 
határozata szerint az applikáció sérti az állampolgárok adatvédelmi 
jogait. 

https://www.euronews.com/2020/06/15/norway-data-protection-
authority-temporarily-bans-use-of-coronavirus-tracking-app  

2020.06.12.   Norvégia elkerüli a COVID-19 hotspotot Svédországban az utazási 
korlátozások feloldása során: Norvégia hétfőtől kezdve engedélyezi a 
Finnországba, Izlandra és a svéd Gotland szigetre történő utazást, de 
továbbra is fenntartja az utazási korlátozásokat Svédország 
szárazföldjén, mivel magasabb a COVID-19 esete, a fertőzések 
második hulláma miatt. Dánia, Finnország és Norvégia 
felfüggesztette a szabadidős utazások egy részét, amelyeket a 
koronavírus-járvány lelassítása érdekében vezetett be, ám 
megtartotta a legtöbb Svédországra, az északi országok 
leggazdagabb és legnépesebb csoportjára irányított ellenőrzéseket. 

 https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-nordics-
travel/update-2-norway-shuns-covid-19-hotspot-sweden-in-lifting-
travel-restrictions-idUSL8N2DP35R  

2020.06.11.  Norvégia megengedi a légitársaságoknak, hogy utasokkal teli 
repülőgépekkel repüljenek – minister: Norvégia már nem követeli 
meg a légitársaságokat, hogy hagyják üresen a repülőgépek középső 
ülését. Ez egy olyan intézkedés, amelyet korábban bevezettek az új 
koronavírussal való fertőzés kockázatának csökkentése érdekében - 
mondta az ország közlekedési minisztere csütörtökön. A skandináv 
ország, amely márciusban azt tanácsolta polgárainak, hogy ne 
utazzanak külföldre, megnyitja határait a Dániából érkező turisták 
számára. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-
airlines/norway-allows-airlines-to-fly-full-planes-again-minister-
idUSKBN23I25U  

2020.06.10.  A Norwegian Air arra törekszik, hogy szükség esetén gyorsan 
készpénzt gyűjtsön: A Norwegian Air (NWC.OL), amely flottájának 
legnagyobb részét a COVID-19 kitörése megtízedelte, a 
részvényesek jóváhagyását kéri, hogy helyreállítási terv részeként 
rövid időn belül több részvényt bocsássanak ki - mondta a 
légitársaság kedden. "Kétségtelen, hogy a szabadidős forgalom 
visszatér az üzleti utazások előtt, és stratégiai és földrajzi 
szempontból kiválóan alkalmasak leszünk ennek kihasználására" - 
mondta Jacob Schram vezérigazgató nyilatkozatában. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
norwegianair/norwegian-air-seeks-approval-to-raise-cash-quickly-if-needed-
idUSKBN23G1S7  

2020.06.09.  Norvégia általános munkanélkülisége csökken, mivel egyre több 
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munkavállaló tér vissza: Norvégiában a regisztrált munkanélküliség - 
ideértve azokat is, akiknek csak részben foglalkoztatottaknak 
számítanak - kedden 11,4% -ra csökkent, szemben a múltheti 12,0% -
kal, mivel a munkáltatók régi munkavállalókat hoztak vissza - mondta 
a Munkaügyi és Jóléti Ügynökség (NAV). A munkanélküliség április 
elején a rekordos, 15,4% -os csúcspontot érte el a tömeges 
elbocsátások következtében, mivel a koronavírus kitörése a gazdaság 
egyes részeinek leállítását váltotta ki. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-
unemploymen/norways-overall-unemployment-drops-as-more-workers-
return-idUSKBN23G1QN  

2020.06.05.  A korai lezárás után Norvégiában gyorsabb a pandémiás helyreállítás: 
Norvégia gazdasága a vártnál gyorsabban fog helyreállni a 
koronavírus által kiváltott recesszióból, mivel az ország korán eljutott 
a kitörés tetejére, és most gyorsan megnyílik. Az év hátralévő 
kilátásai jobbnak tűnnek, mint hat héttel ezelőtt - mondta az SSB. 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-norway-
economy/update-3-after-early-lockdown-norway-sees-faster-pandemic-
recovery-idUSL8N2DI0VY  

2020.06.04.  A norvég olajtársaságok a pandémia közepette csökkentették a 
befektetési terveket: A norvég olaj- és gázipari beruházás, amely 
egyik kulcsfontosságú gazdasági mozgatórugó, 2021-ben várhatóan 
hirtelen visszaesést mutat, miután az idén korábban a vártnál 
kevesebbre emelkedtek - mutatta be a nemzeti statisztikai hivatal 
(SSB) iparági felmérése csütörtökön. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-
oilinvestme/norway-oil-firms-slash-investment-plans-amid-
pandemic-idUSKBN23B0P5  

2020.06.03.   Ebolás orvos szolgáltatott ötletet egy koronavírusos betegek 
szállítására is alkalmas eszközhöz: Az EpiShuttle-projekt egy 
orvoscsapat ötletéből született, akik egy ebolával fertőzött társukat 
látták el. Ki akartak fejleszteni egy megbízható eszközt, amely képes 
megvédeni az egészségügyi dolgozókat, ezzel egyidőben lehetővé 
tenni a fertőző betegek intenzív ellátását szállítás közben is. "Egy 
csapat orvosra 2014-ben az a feladat hárult, hogy szállítsanak haza 
Sierra Leonéból egy orvost, aki elkapta az ebolát" - idézi fel Ellen 
Andersen, az EpiGuard vezérigazgatója. "Megvizsgálták az összes 
létező felszerelést, az alapján, melyik képes egyszerre megvédeni az 
egészségügyi dolgozókat, ugyanakkor lehetővé tenni a beteg intenzív 
ellátását is. Akkor jöttek rá, hogy egyetlen létező felszerelés sem 
alkalmas erre teljes mértékben." 

https://hu.euronews.com/2020/06/01/ebolas-orvos-szolgaltatott-otletet-
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egy-koronavirusos-betegek-szallitasara-is-alkalmas-eszk  

 Tönkreteszi a fertőtlenítő Norvégia legkedveltebb világörökségi 
helyszíneit: Nem csak az emberekre, de a norvég dongatemplomokra 
is veszélyes a koronavírus, vagyis pontosabban a járvány megállítása 
miatt bevezetett gyakori fertőtlenítés. A világörökség részét képző 
XII. századi fatemplomokból már csak 28 maradt Norvégia-szerte, 
többségükben miséket is tartanak. A sok száz éves cölöpöket viszont 
nem lehet az előírások szerint erős vegyszerekkel tisztítani. - Az 
emberek szeretik megérinteni a templomot, de idén meg kell 
érteniük, hogy ezt nem szabad, mert a fertőtlenítéssel tönkretesszük 
a fát - magyarázta a borgundi templom fenntartója. A 
dongatemplomok egyedülálló módon ötvözik a kelta, a viking és a 
keresztény építészet vonásait, éppen ezért évente százezrek jönnek 
ide, hogy gyönyörködjenek bennük. Bár hétfőtől Norvégiában 
újranyithatnak a múzeumok, egyszerre csak kevés látogató lehet a 
belső terekben. 

https://hu.euronews.com/2020/06/01/tonkreteszi-a-fertotlenito-norvegia-
legkedveltebb-vilagoroksegi-helyszineit  

2020.06.02.  Izolációs héj a koronavírusos betegek szállítására: Az egészségügyi 
dolgozók védelme fertőzött betegek ápolása közben, ugyanakkor a 
koronavírus terjedésének megállítása – mindezek a kihívások a 
világjárvánnyal járnak. Ezekre kínál egy lehetséges megoldást egy 
uniós projekt, amely orvosi és technológiai vívmányokat ötvöz. „A 
koronavírus továbbra is hatalmas nyomás alatt tartja az egészségügyi 
rendszereket világszerte, és a védőfelszerelés iránti kereslet soha 
nem látott mértéket öltött" - mondja tudósítónk, Per Oscar Bergfors 
Nyber. "Amikor szükséges egy beteg szállítása, egy új, norvég 
találmány képes megvédeni az egészségügyi személyzetet a 
betegségtől, miközben intenzív ellátásban részesítik őt.” 

https://hu.euronews.com/2020/06/01/izolacios-hej-a-koronavirusos-
betegek-szallitasara  

2020.05.29.  Dánia és Norvégia közös utazási övezetet hoz létre: Norvégia és 
Dánia június 15-től folytatja az ingyenes utazást a két skandináv 
ország között - mondta Norvégia miniszterelnöke pénteken."Nem 
hozhatunk olyan hirtelen nyitást, amely veszélyeztetheti mindazt, 
amit elértünk" - mondta Erna Solberg egy sajtótájékoztatón. Az 
utazási övezet nem tartalmazza a skandináv szomszédos 
Svédországot, ahol a COVID-19 fertőzések száma magasabb. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nordics-
solberg/denmark-norway-create-joint-travel-zone-norway-pm-
idUSKBN2351T9  

2020.05.28.   Norvégia megkönnyíti az üzleti utazást az északi országoknak: 
Norvégia június 1-jétől engedélyezi a többi északi országból érkező 
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üzleti utazók belépését a koronavírus korlátozásának további 
enyhítésére - mondta a kormány csütörtökön. 

https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-nordics-travel/norway-
eases-business-travel-from-nordic-countries-idUSL8N2DA540  

2020.05.27.  Diákok ezrei vizsgáztak kedden Norvégiában: Kedden körülbelül 4500 
magánjelölt tette meg a vizsgákat fő írásbeli norvég nyelvükön annak 
érdekében, hogy megkapja a szükséges okleveleket. Noha a 
középiskolások diákjai csak ebben az évben kapják meg az átlagos 
pontszámukat, sokan magánvizsgákra fordulnak, hogy megszerezzék 
a kívánt képesítést - írja az Oktatási Igazgatóság. Kedden 4500 
magánjelölt tette le a fő norvég nyelvű vizsgákat, míg hétfőn 3500 
jelentkező tette magánvizsga második norvég nyelvükön. 

https://norwaytoday.info/education/thousands-of-candidates-took-
norwegian-exam-on-tuesday/  

2020.05.26.  Norvégia fogyasztói bizalma eléri a négy év mélypontját, ám így is 
job a vártnál: A norvég fogyasztói bizalom a második negyedévben 
négy év mélypontjára esett vissza, mivel a koronavírus-kitörés a 
munkanélküliség növekedését és az olajárak hirtelen csökkenését 
okozta - mutatta kedden a Finance Norway (FNO) ipari csoport 
felmérése. Ennek ellenére a visszaesés kisebb volt, mint amire 
gondolnánk, valószínűleg a hatóságok gyors beavatkozása révén, a 
gazdaság megsegítésére - nyilatkozta Idar Kreutzer, az FNO 
vezérigazgatója. 

https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norway-
consumersentime/update-1-norways-consumer-confidence-hits-4-year-low-
but-better-than-feared-idUSL8N2D80FM  

2020.05.25.  Norvégia és Oroszország határa 2021. január 1-ig zárva marad: A 
norvég kormány külön törvénye a koronavírus helyzet miatt 2021. 
január 1-jéig meghosszabbíthatja az Oroszországgal való határ 
bezárását. A norvég Igazságügyi és Közbiztonsági Minisztérium 
ideiglenes törvényjavaslatot terjesztett elő a vírus további 
terjedésének megakadályozására. A törvény, amelyet állítólag a jövő 
év január 1-jéig kell fenntartani, lehetővé teszi a kormány számára, 
hogy zárja a határokat azon norvég állampolgárok számára, akiknek 
nincs tartózkodási vagy munkavállalási engedélyük Norvégiában. 

https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-russia-border-might-be-
closed-until-january-1-2021/  

2020.05.22.  Norvégia tervezi a koronavírus nyáltesztjét: A Norvég 
Közegészségügyi Intézet tervezi a nyáltesztek elvégzését a 
koronavírusra vonatkozóan, amely megmenti a lakosságot a mély 
orr- és torokminták kellemetlen tapasztalataitól. 

https://www.thelocal.no/20200522/norway-plans-to-roll-out-spit-tests-for-

https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-nordics-travel/norway-eases-business-travel-from-nordic-countries-idUSL8N2DA540
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https://norwaytoday.info/education/thousands-of-candidates-took-norwegian-exam-on-tuesday/
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https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norway-consumersentime/update-1-norways-consumer-confidence-hits-4-year-low-but-better-than-feared-idUSL8N2D80FM
https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norway-consumersentime/update-1-norways-consumer-confidence-hits-4-year-low-but-better-than-feared-idUSL8N2D80FM
https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norway-consumersentime/update-1-norways-consumer-confidence-hits-4-year-low-but-better-than-feared-idUSL8N2D80FM
https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-russia-border-might-be-closed-until-january-1-2021/
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https://www.thelocal.no/20200522/norway-plans-to-roll-out-spit-tests-for-coronavirus
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coronavirus  

2020.05.21.  Norvégia augusztus 20-ig kiterjeszti a belső határellenőrzést: A 
norvég hatóságok úgy döntöttek, hogy május 16-tól további 90 
nappal meghosszabbítják a belső határokon történő ellnőrzést, hogy 
megállítsák a koronavírus kitörésének (COVID-19) további terjedését, 
jelentette az Igazságügyi és Közbiztonsági Minisztérium. A 
minisztérium sajtóközleménye szerint az új intézkedés csak azt 
jelenti, hogy a Norvégiába érkező utazókat megvizsgálják, hogy 
jogosultak-e belépni vagy sem.„A Norvégiába belépésre jogosult 
személyekre vonatkozó szabályokat folyamatosan értékelik, és 
megváltoztathatók, függetlenül attól, hogy a belső határokon a 
határellenőrzést 90 nappal meghosszabbították” - olvasható a 
minisztérium sajtóközleményében. 

https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-extends-internal-border-
controls-until-august-20/  

2020.05.20.  A bányászati társaságok sietnek az őslakos közösségek védelmére: 
Norvégia 1 milliárd dolláros vagyonkezelői alapja a múlt héten 
feketelistára adta a világ legnagyobb bányászati társaságát a szén-
dioxid-kibocsátás miatt, és az EY a bányászok engedélyét az elmúlt 
két évben az iparág legnagyobb kockázatának minősítette. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-miners-
indigenous/mining-companies-rush-to-shield-indigenous-communities-
from-coronavirus-idUSKBN22V37I  

2020.05.19  Norvégia jól kezelte a pandémiás időszak okozta gazdasági kiesést: 
mivel a norvég gazdaság megfelelő helyzetben van az új koronavírus-
kitörés okozta hirtelen visszaesés következtében, közölte Oeystein 
Olsen, a központi bank elnöke, kedden a parlamentben tartott 
meghallgatás alatt.  

 A Norges Bank az elmúlt két hónapban háromszor csökkentette 
kulcsfontosságú politikai kamatlábát rekordszintes nulla százalékra a 
hatás enyhítése érdekében, miközben a kormány tervei szerint 
fiskális kiadások kerülnek rögzítésre. 

https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norway-
economy/update-1-norway-well-placed-to-handle-economic-fallout-from-
pandemic-c-bank-chief-idUSL8N2D126R  

2020.05.18.  Norvégia tervezi a tízéves referencia-kötvény kibocsátását: Norvégia 
központi bankja a közeljövőben a piaci körülmények függvényében 
10 éves referencia-államkötvényének tőzsdei kibocsátását tervezi 
tartani - mondta a Norges Bank hétfőn tett nyilatkozatában. 
Ugyanakkor a május 20-án esedékes kötvény-aukciót törölték - tette 
hozzá a központi bank 

 

https://www.thelocal.no/20200522/norway-plans-to-roll-out-spit-tests-for-coronavirus
https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-extends-internal-border-controls-until-august-20/
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 Dollárvállalat a gazdasági megnyitás optimizmusa közepette – a 
norvég korona ugrik: A norvég koronát a növekvő olajárak emelték, 
amelyet a kibocsátáscsökkentések és a kereslet fellendülésének jelei 
támasztottak alá. 

https://www.reuters.com/article/us-global-forex/dollar-firm-amid-
optimism-over-economic-reopening-norways-crown-jumps-idUSKBN22U03X  

 

https://www.reuters.com/article/norway-cenbank-bonds/norway-plans-
tap-issue-of-10-year-benchmark-bond-idUSO9N28E022 

 

2020.05.15.  Norvégia valószínűleg megtartja az utazási korlátozásokat augusztus 
20-ig, mondta pénteken Erna Solberg miniszterelnök. Az 
intézkedések magukban foglalják a külföldi utazásokkal szembeni 
hivatalos tanácsadást, hacsak nem szükséges, egy 10 napos 
karantént minden külföldről visszatérő ember számára, valamint a 
legtöbb norvégiai országba való belépés korlátozását, akiknek nincs 
joguk Norvégiában élni és dolgozni. 

 

 Jan Tore Sanner pénzügyminiszter pénteki tájékoztatója szerint 
Norvégiának fokozatosan csökkentenie kellene a gazdasági 
tevékenység ösztönzését, , mivel az állami kiadások jelenlegi szintje 
nem lesz fenntartható az idő múlásával. 

https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-norway-
economy/norways-level-of-public-spending-not-sustainable-over-time-fin-
min-idUSO9N28E01I  

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-norway-
travel/norway-likely-to-keep-travel-restrictions-until-aug-20-pm-
idUSO9N286020  

 

 

2020.05.14.  Norvégia megkönnyíti a korona-intézkedéseket - az EGT-
állampolgárok ismét meglátogathatják a családjaikat Norvégiában: 
Átléphetik a határt, de a karantén még minidg kötelező. Azon EGT-
állampolgárok, akik Norvégiában ingatlanokat birtokolnak, ideértve 
egy nyaralót, szintén beutazhatnak az országba. Monica Mæland 
(Høyre) igazságügyi miniszter arról tájékoztatta az újságokat, hogy a 
minisztérium folyamatosan igyekszik megtalálni a megfelelő 

https://www.reuters.com/article/us-global-forex/dollar-firm-amid-optimism-over-economic-reopening-norways-crown-jumps-idUSKBN22U03X
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egyensúlyt a fertőzés elleni küzdelem és az egyéb fontos társadalmi 
tényezők között. Ha a helyzet engedi, megkönnyítik a határátlépésre 
vonatkozó szabályokat. 

https://norwaytoday.info/news/norway-eases-corona-measures-eea-
citizens-can-again-visit-family-in-norway/  

2020.05.13.  Norvégia az, amely megosztotta tapasztalatát a világ más országaival 
is: Nem rontott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyzeten 
Norvégiában, hogy áprilisban újra megnyitották a gyerekek előtt az 
óvodákat és az iskolákat - jelentette ki kedden a norvég 
közegészségügyi intézet képviselője újságírók előtt. 

 

 Iskolanyitás után: Dániában megugrott a fertőzöttek száma, 
Norvégiában nem: Megugrott Dániában az iskolanyitás után a 
regisztrált fertőzöttek száma, mégsem a járvány terjedésének 
felgyorsulására utal a statisztikai adat. Norvégiában is bizakodnak: 
azt közölték kedden, hogy nem rontott a járványügyi helyzeten a 
nyitás. orvégiában pár nappal később, 20-ától fogadtak újra 
gyermekeket a bölcsődék és az óvodák, az iskolák pedig 27-től várták 
újra a diákokat. Mindkét országban szigorú előírások betartásával 
működnek az oktatási intézmények, többek közt bevezették a 
gyakori kézmosást, sokat vannak a gyerekek a szabadban, illetve kis 
csoportokban foglalkoznak velük. Annak ellenére, hogy a két ország 
szinte egyszerre kezdte el fokozatosan újranyitni az oktatási 
intézményeket, látszólag más eredményt sugall a járványügyi 
helyzetre való hatásról a statisztika. Míg Norvégiában lapos maradt a 
görbe, addig Dániában érezhetően megugrott a fertőzöttek száma. 
A nyitáskor még fej-fej felett volt az 5,8 millió lakosú Dánia és az 5,3 
millió lakosú Norvégia, körülbelül 6500 fertőzöttet regisztráltak 
országonként. 

https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-
megugrott-a-fertozottek-szama-norvegiaban-nem  

 

https://infostart.hu/kulfold/2020/05/12/van-mar-orszag-ahol-eredmenye-
is-van-az-iskolak-ujranyitasanak 

 

2020.05.12.  Nem romlott a járványhelyzet Norvégiában az iskolanyitások után: 
Frode Forland a közegészségügyi intézet képviselője elmondta: ha az 
oktatási intézmények megnyitása negatív hatással lett volna a 
járványügyi helyzetre, akkor mostanra az már megmutatkozott volna 
az új koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésében. Ugyanez 

https://norwaytoday.info/news/norway-eases-corona-measures-eea-citizens-can-again-visit-family-in-norway/
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vonatkozik a fodrászüzletekre és egészségügyi szolgáltatókra, amik 
április 27-én nyithattak ki újra.  

 

 A norvég iskolák szigorú egészségbiztonsági előírások mellett 
nyitottak meg: a gyerekeket kis létszámú csoportokba osztották, 
távolságot kell tartaniuk egymástól, és rendszeresen kezet kell 
mosniuk.  

 

 A tanórákat lehetőség szerint a szabadban tartják. Vasárnap 
Norvégiában már csak hét új koronavírusos megbetegedést 
jelentettek. Az országban eddig 8100 ember fertőződött meg, és 
224-en haltak bele a vírus okozta betegségbe. 

https://index.hu/kulfold/2020/05/12/norvegia_iskola_kinai_koronavirus/  

2020.05.11.  A repülőjegyek értékesítése növekszik: A repülőjegyek eladása és 
autókölcsönzése 20 százalékkal nőtt az elmúlt héten, a Finn Reise 
keresőmotorhoz kapcsolt ügynökségek listája szerint. Ez a növekedés 
igazából a norvég belföldi utazások következtében jött létre. 

 

 Sok ápoló fél attól, hogy az idősödőket megfertőzi az 
idősotthonokban: Egy új és átfogó felmérésben a tízből nyolc nővér 
azt mondta, hogy félnek az idősotthonokban lévő időskorúak 
koronavírussal való fertőzéséről. Az Aftenposten országos felmérést 
végzett a Norvég Ápoló Szövetség részéről. 3800 ápoló válaszolt. 

 https://norwaytoday.info/everyday/many-nurses-are-afraid-of-
infecting-the-elderly-in-nursing-homes/  

 https://norwaytoday.info/travel/airline-ticket-sales-are-increasing/ 

 

2020.05.07.  Norvégia szinte minden koronavírus-korlátozást június 15-ig 

megszüntet: Norvégia kormánya bejelentette, hogy hétfőn újból 

megnyitja az iskolákat 11-16 éves gyerekek számára, mivel 

ütemtervet készített, amely szerint szinte minden koronavírus-

korlátozást június 15-ig megszüntetnek. 

 Norvégia enyhített a  koronavírus korlátozásokon, de a határai 

továbbra is zárva vannak: Norvégia kormánya bejelentette a 

koronavírus-korlátozások feloldásának részletes ütemtervét. A 

skandináv nemzet arra törekszik, hogy a mindennapi élet többé-

kevésbé normalizálódjon a következő négy hétben, bár a nagy 

https://index.hu/kulfold/2020/05/12/norvegia_iskola_kinai_koronavirus/
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nyilvános összejöveteleket továbbra is tiltják, és a nemzetközi 

turizmus továbbra sem lehetséges. 

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-

relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557  

https://www.thelocal.no/20200507/norway-to-lift-almost-all-restrictions-

by-june-15-in-new-plan 

 

 

2020.05.07.  Norvégia jóváhagyja a Covid-19-ről és a multilaterális kereskedelmi 

rendszerről szóló közös miniszteri nyilatkozatot: Május 5-én Ine 

Eriksen Søreide külügyminiszter és további 41, a Kereskedelmi 

Világszervezetért (WTO) felelős miniszter közös nyilatkozatot adott ki 

a Covid-19-ről és a multilaterális kereskedelmi rendszerről.  

 Kétoldalú együttműködés a kutatás területén: A kutatás területén 

folytatott nemzetközi együttműködés fontossága egyre növekszik, és 

ez alapvető fontosságú Norvégia számára is. A kulcsfontosságú 

hajtóerők a norvég kutatók és intézmények, valamint azok hálózatai 

és együttműködése más kutatókkal. A kormány a tudományos és 

technológiai kétoldalú megállapodások révén elősegíti az kutatói 

együttműködéseket. 

https://www.regjeringen.no/en/topics/education/innsikt/internasjonalt-

kunnskapssamarbeid/forskningssamarbeid/bilateralt-

forskningssamarbeid/id2414374/  

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/endorses_statement/id2701139/  

 

 

2020.05.06.  A buszok, vonatok és villamosok csak félig lehetnek tele: A 
tömegközlekedésben szereplő utaskapacitásnak csak a fele 
használható fel a következő napokban és hetekben. Ezt állítja a 
kormány tömegközlekedésről szóló útmutatójában, amelyet kedden 
délután tettek közzé.  

 

 Minden közlekedési társaságnak elő kell készítenie az útvonalakat a 
torlódások megelőzése érdekében. Az utasok közötti megfelelő 

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557
https://www.thelocal.no/20200507/norway-to-lift-almost-all-restrictions-by-june-15-in-new-plan
https://www.thelocal.no/20200507/norway-to-lift-almost-all-restrictions-by-june-15-in-new-plan
https://www.regjeringen.no/en/topics/education/innsikt/internasjonalt-kunnskapssamarbeid/forskningssamarbeid/bilateralt-forskningssamarbeid/id2414374/
https://www.regjeringen.no/en/topics/education/innsikt/internasjonalt-kunnskapssamarbeid/forskningssamarbeid/bilateralt-forskningssamarbeid/id2414374/
https://www.regjeringen.no/en/topics/education/innsikt/internasjonalt-kunnskapssamarbeid/forskningssamarbeid/bilateralt-forskningssamarbeid/id2414374/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/endorses_statement/id2701139/
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távolság biztosítása érdekében a szállítóeszköz utaskapacitásának 
legfeljebb 50% -át kell felhasználni. 

 

 

 A kezdeményezési csomagokat kaptak a vállalkozások: A bejelentés 
után három héttel a kormány a vállalkozásokat 563 millió NOK 
összegű kezdeményezési csomagokkal támogatja, az Innovation 
Norway kezdeményezésében.  

 

 Az összesen 566 kérelmet 207 millió NOK kölcsönben és 356 millió 
NOK támogatásban osztják szét - jelentette be a Kereskedelmi és 
Minisztérium. Az Innovation Norvégia által általában elkülönített 
alapokkal összehasonlítva ez több mint kétszeresére nőtt a tavalyi 
hasonló időszakhoz képest. Összességében a csomag megközelíti az 
5 milliárd NOK-ot, és a legtöbb program a vállalkozókra és a növekvő 
vállalatokra vonatkozik. 

https://norwaytoday.info/finance/initiatives-package-has-given-566-
entrepreneurial-companies-563-million/  

 

https://norwaytoday.info/finance/buses-trains-and-trams-can-only-be-half-
full/ 

2020.05.05.  Norvégia és Svédország kiterjesztették a belső határokon történő 
ellenőrzést a schengeni térségen belül, a koronavírusjárvány miatt 
újra bevezettek. Mindkét ország úgy döntött, hogy kiterjeszti az 
ellenőrzést a többi schengeni országgal megosztott határokon a 
pandémia leküzdésének egyik módjaként. 

 

 A norvég igazságügyi és közbiztonsági minisztérium honlapján 
közzétett értesítés szerint a határellenőrzés május 16-ig zajlik, 
„Március 16-án Norvégia újból bevezette a belső határok 
ellenőrzését az Covid-19 terjedésének korlátozására szolgáló 
intézkedésként. Úgy döntöttek, hogy az intézkedéseket május 16-ig 
folytatják ”- olvasható a közleményben, hozzáadásával még nem 
döntöttek arról, hogy az intézkedéseket később meghosszabbítják-e. 

https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-and-sweden-extend-
controls-at-internal-borders/  

https://norwaytoday.info/finance/initiatives-package-has-given-566-entrepreneurial-companies-563-million/
https://norwaytoday.info/finance/initiatives-package-has-given-566-entrepreneurial-companies-563-million/
https://norwaytoday.info/finance/buses-trains-and-trams-can-only-be-half-full/
https://norwaytoday.info/finance/buses-trains-and-trams-can-only-be-half-full/
https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-and-sweden-extend-controls-at-internal-borders/
https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-and-sweden-extend-controls-at-internal-borders/
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2020.05.04  További iskolákat nyitanak meg május 11-én, hétfőn: A jövő hét 
végén a kormány további iskolai nyitási tervet terjeszt elő, valamint a 
közösség újbóli megnyitására vonatkozó átfogó tervet. A kormány 
mindig is egyértelmű volt, hogy nyár előtt iskolákat akar nyitni 
minden hallgató számára. 

 

 Erna Solberg és az európai vezetők milliárdnyi oltást igényelnek: nyílt 
levélben kéri Erna Solberg (H) miniszterelnök és több európai 
képviselő a világot, hogy kölcsönösen segítsék egymást a koronavírus 
elleni küzdelemben, és különítsenek el összegeket az oltások 
fejlesztésére. A levelet szombaton tették közzé az olyan 
napilapokban, mint a The Independent és a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, a hétfõn tartandó virtuális donorkonferencia elõtt, amely 
politikai és pénzügyi támogatást szerez a koronavírus világjárvány 
leküzdésére. 

 

 

 A mozikat is fokozatosan újra megnyítják: Március 12 óta az összes 

mozit bezárták a koronahelyzet miatt. Csütörtökön egyértelmű jelzés 

érkezett arra, hogy a mozik és a színházak május 7-től nyitva állnak, 

legfeljebb 50 fő számára. 

https://norwaytoday.info/culture/the-cinemas-are-opening-up-again-
gradually-after-the-lockdown/  

 

https://norwaytoday.info/education/additional-school-opening-no-earlier-
than-monday-may-11/  

 

https://norwaytoday.info/everyday/erna-solberg-and-european-top-
executives-are-asking-for-vaccine-billions/  

 

 

2020.04.30  Norvégia átmeneti adókedvezményekben részesíti az 
olajtársaságokat: Norvég kisebbségi kormány csütörtökön javasolta 
az olajtársaságokra vonatkozó adószabályok ideiglenes 
megváltoztatását annak érdekében, hogy megakadályozzák a 

https://norwaytoday.info/culture/the-cinemas-are-opening-up-again-gradually-after-the-lockdown/
https://norwaytoday.info/culture/the-cinemas-are-opening-up-again-gradually-after-the-lockdown/
https://norwaytoday.info/education/additional-school-opening-no-earlier-than-monday-may-11/
https://norwaytoday.info/education/additional-school-opening-no-earlier-than-monday-may-11/
https://norwaytoday.info/everyday/erna-solberg-and-european-top-executives-are-asking-for-vaccine-billions/
https://norwaytoday.info/everyday/erna-solberg-and-european-top-executives-are-asking-for-vaccine-billions/
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beruházások összeomlását a COVID-19 világjárvány közepette - 
mondta Erna Solberg miniszterelnök csütörtökön.  

 

 A terv 2020-ra és 2021-re akár 100 milliárd norvég koronával (9,7 
milliárd dollárral) növelheti az olajcégek likviditását azáltal, hogy 
lehetővé teszi a beruházások gyorsabb leírását, és ezáltal hatékonyan 
elhalasztja az adófizetést a későbbi évekre - mondta. Norvégia 
Nyugat-Európa legnagyobb olaj- és földgáztermelője, és a globális 
nyerstermelés kb. 2% -át adja. 

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/politics-news-pmn/norway-eyes-
temporary-tax-relief-for-oil-firms?s=  

2020.04.29  A legtöbb norvég vállalkozás, amelyet a COVID-19 érint, látja a lassú 
felépülést: A COVID-19 kitörése és annak megfékezésére irányuló 
törekvések a legtöbb norvég véllalkozást érintettek, és körülbelül 
40% -uk számít arra, hogy piacuk legkorábban 2021-ben 
normalizálódik - mutatta be a központi bank üzleti felmérése 
szerdán. 81 cég beszámolója alapján, amelyet április 21–22 között 
gyűjtöttek, alapvető információkhoz jutott a Norges Bank, amely 
fontos szempont a május 7-re tervezett monetáris politikai ülés előtt. 
Márciusban a Norges Bank két nem tervezett kamatcsökkentést 
hajtott végre, és a hitelfelvétel költségei rekordszintű 0,25% -ra 
csökkentek az 1,5% -ról, a monetáris és fiskális erőfeszítések 
részeként, hogy enyhítsék a gazdasági csapást. 

 

 Norvégia kötelező egészségügyi rendszere fedezi a COVID-19 
költségeit: A norvég magán egészségbiztosítók várhatóan nem 
felelnek a COVID-19-hez kapcsolódó követelésekért, mivel az adó 
által finanszírozott egészségügyi ellátás az állampolgárok fedezésére 
szolgál. A  norvég biztosítási ágazat GWP-jének előrejelzése szerint 
2019 és 2023 között 2,1% -os éves összetett növekedési ütemben 
(CAGR) fog növekedni, amelyet felülvizsgáltak a pandémiát 
megelőzően várható 3,3% -os növekedéshez képest. A norvég 
biztosítási ágazatában a GWP növekedése erőteljes a világ legtöbb 
országához képest, és a COVID-19 kitöréséből adódó közvetlen 
biztosítási veszteségek várhatóan korlátozottak maradnak, és a károk 
főként utazások lemondásából, munkanélküliségből vagy betegs-
ellátásokból és halálesetekből tevődnek össze. 

https://www.globaldata.com/norways-mandatory-universal-healthcare-
system-to-cover-brunt-of-the-covid-19-costs/   

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/politics-news-pmn/norway-eyes-temporary-tax-relief-for-oil-firms?s=
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/politics-news-pmn/norway-eyes-temporary-tax-relief-for-oil-firms?s=
https://www.globaldata.com/norways-mandatory-universal-healthcare-system-to-cover-brunt-of-the-covid-19-costs/
https://www.globaldata.com/norways-mandatory-universal-healthcare-system-to-cover-brunt-of-the-covid-19-costs/
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https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-norway-
cenbank/update-1-most-norway-firms-affected-by-covid-19-slow-recovery-
seen-by-many-idUSL5N2CH3D8  

 

2020.04.28  Az öt oslói első osztályosok közül egy nem járt iskolában, amikor újra 
nyitotta kapuit az iskola. 

 A norvég kormány bejelentette koronavírus-intézkedéseinek újabb 
meghosszabbítását: Az 500 fősnél nagyobb események 2020 
szeptemberéig nem engedélyezettek. Megkezdődött Norvégia egyes 
koronavírus-intézkedések ideiglenes enyhítése. Az óvodák egy hete 
nyitottak, sok kisgyermeknek az iskola hétfőn nyitott. Ha azonban 
valaki úgy gondolta, hogy Norvégia korlátozásai hamarosan teljesen 
eltűnnek, a kormány legutóbbi lépése egyenesen állítja őket. 

https://www.lifeinnorway.net/norway-bans-all-big-summer-events-in-2020/  

https://norwaytoday.info/education/one-out-of-five-first-graders-did-not-
attend-school-in-oslo-on-monday/  

 

2020.04.27  Norvégia hétfőn (április 27-én) újból megnyitotta az általános 
iskolákat a legfiatalabb tanulók számára, egy újabb lépés a fokozatos 
normalizáció felé, bár néhány szülő aggodalmát fejezte ki. Egy héttel 
az óvodák nyítása után a hat-tíz év közötti gyermekek hat hét távoli 
otthoni tanulás után visszatértek iskolai asztaluk mellé. Az 
osztályokat azonban legfeljebb 15 fős csoportokra csökkenték. 

 

 Sok izgatott iskolás gyerek hétfőn elkezdte az iskolát.Most kissé más 
iskolai nap vár rájuk. A kézmosás az első olyan dolog, amiről 
beszélünk, miután a diákokat az iskola udvarán fogadták” - mondja 
Thomas Hansen az oslói Ellingsrudåsen iskola igazgatója.Kézmosás 
lesz étkezés előtt és után is. Minden alkalommal, amikor köhög vagy 
tüsszent, és természetesen egy WC-látogatás után. Ezenkívül a 
kezeket minden alkalommal meg kell mosni, amikor külső 
tevékenységekből vagy játékidőből érkeznek, vagy egyik 
tevékenységről a másikra mennek. 

 

 

 Az általános iskola 250 000 tanulója számára a mindennapi élet kissé 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-norway-cenbank/update-1-most-norway-firms-affected-by-covid-19-slow-recovery-seen-by-many-idUSL5N2CH3D8
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-norway-cenbank/update-1-most-norway-firms-affected-by-covid-19-slow-recovery-seen-by-many-idUSL5N2CH3D8
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-norway-cenbank/update-1-most-norway-firms-affected-by-covid-19-slow-recovery-seen-by-many-idUSL5N2CH3D8
https://www.lifeinnorway.net/norway-bans-all-big-summer-events-in-2020/
https://norwaytoday.info/education/one-out-of-five-first-graders-did-not-attend-school-in-oslo-on-monday/
https://norwaytoday.info/education/one-out-of-five-first-graders-did-not-attend-school-in-oslo-on-monday/
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közelebb kerül a normálitáshoz.Ugyanúgy, mint az óvodákban, az a 
tanács, hogy osszák kisebb, rendszeres csoportokba (tanáronként 
legfeljebb 15 tanuló), több szabadtéri tevékenységet iktassanak be 
és tartsák be a kötelező távolságot. Aki beteg, otthon kell lennie. 

 

 A tanulóknak alapvetően ugyanazon tantárgyaknak és ugyanannyi 
órának kell lenniük, mint korábban. Azok a hallgatók, akiknek joguk 
van a speciális oktatáshoz, amennyire csak lehetséges, továbbra is 
megkapják ezt. 

 

 

 https://norwaytoday.info/news/hand-washing-drills-for-pupils/  

 

 Még nem világos, hogy mely tanácsok vonatkoznak a belföldi 
utazásokra ezen a nyáron, ám Iselin Nybø kereskedelmi és ipari 
miniszter azt reméli, hogy norvégok segíthetnek az 
idegenforgalomban: Reméli, hogy ezen a nyáron sokan elutazhatnak 
új helyekre Norvégiában, például az UNESCO világörökség helyeire. 

 https://norwaytoday.info/travel/hope-for-norwegians-to-keep-the-
tourism-industry-going-this-summer/  

 A norvégiai Maersk Drilling 100 alkalmazottja pénteken értesült 
arról, hogy elveszíti a munkájukat. Az olajárak esése súlyosan érinti a 
fúrótorony-társaság működését. Csütörtökön a cég alkalmazottai 
értesítést kaptak arról, hogy az olajárak csökkenése miatt kevesebb 
tevékenység és beruházás miatt elbocsátásokra kerül majd sor. A 
leépítés során a szolgálat elvét fogják követni - mondta Frode Larsen, 
aki a Mærsk Ipari Energia Társaság Munkavállalói Szövetségének 
vezetője. 

https://norwaytoday.info/finance/maersk-drilling-is-laying-off-100-
employees/  

2020.04.24  Mivel az ország Dániát követi a Covid-19 korlátozásainak 
enyhítésében, az óvoda nagyon más lett a gyermekek számára: A 
aszfaltra festett sárga hangulatjelek mindenkit emlékeztettek arra, 
hogy tartson 2 méter távolságra egymástól. 

 

 A COVID-19 egyenlőtlen díjat számít fel a skandináv régióban élő 

https://norwaytoday.info/news/hand-washing-drills-for-pupils/
https://norwaytoday.info/travel/hope-for-norwegians-to-keep-the-tourism-industry-going-this-summer/
https://norwaytoday.info/travel/hope-for-norwegians-to-keep-the-tourism-industry-going-this-summer/
https://norwaytoday.info/finance/maersk-drilling-is-laying-off-100-employees/
https://norwaytoday.info/finance/maersk-drilling-is-laying-off-100-employees/


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

bevándorlókra 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-
immigrants/covid-19-takes-unequal-toll-on-immigrants-in-nordic-region-
idUSKCN2260XW  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/nursery-but-not-as-
they-knew-it-norway-adjusts-to-life-after-lockdown  

 

2020.04.23  Norvégia a jelzálog legnagyobb visszaesését tapasztalhatta ebben a 
negyedévben a pénzügyi válság óta, mutatta ki csütörtökön központi 
bank felmérése. A jelzálogkölcsönök keresletének csökkenését 
elsősorban az új koronavírus-kitörés elleni erőfeszítések hatásai 
magyarázhatják. 

https://www.theguardian.pe.ca/business/reuters/norway-faces-biggest-
decline-in-mortgage-demand-in-over-a-decade-central-bank-survey-
441058/  

 

2020.04.22  A norvég Rogaland önkormányzata növeli a tesztelési kapacitását, és 
most megvizsgálja a lázas és légúti megbetegedéses személyeket. Az 
akut légúti fertőzésben szenvedő embereket, akiknél láz, köhögés 
vagy légszomj jelentkezik, kórházban fogják kezelni. 

 

 Norvégiában az éttermek, kocsmák és kávézók is nyithatnak, 
legalább két méteres távolságot helyezve az asztalok között. 
Ugyanakkor tiltott a kocsmákben és éttermekben az 
alkoholfogyasztás. A Norvég Ipari Szövetség szorosan együttműködik 
az egészségügyi hatóságokkal a korlátozások pontos kidolgozásában. 

https://www.thelocal.com/20200421/explained-are-denmark-and-norways-
restrictions-still-tougher-than-swedens  

https://norwaytoday.info/news/stavanger-needs-to-test-more-people-for-
covid-19/ 

2020.04.21  A Norwegian Air arról számolt be, hogy négy svéd és dán 
leányvállalata csődöt mondott, és hogy Európában és az Egyesült 
Államokban megszüntette a személyzeti szerződéseket, mintegy 
4700 munkahelyet veszélyeztetve.  

 

 Ezt jelentette a Reuters. A légitársaság arra törekszik, hogy az 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-immigrants/covid-19-takes-unequal-toll-on-immigrants-in-nordic-region-idUSKCN2260XW
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https://norwaytoday.info/news/stavanger-needs-to-test-more-people-for-covid-19/
https://norwaytoday.info/news/stavanger-needs-to-test-more-people-for-covid-19/
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adósságot tőkévé alakítsa át, a részvényesek pénzéből és a norvég 
állami garanciákból a koronavírus-válság túlélése érdekében. A 
Norwegian Air szerint a svéd és a dán négy leányvállalat pilótákat és 
légiutas-kísérőket foglalkoztató társaságok.  

 

 

 Az norvég innováció 178 millió NOK-ot különített el az ország 
turisztikai iparának támogatására annak érdekében. Iselin Nybø 
kereskedelmi és ipari miniszter szerint a lépés célja a norvég 
turizmus előmozdítása a norvégok számára. 

 

 Norvégiában a munkanélküliség a munkaerő 15,3% -ára enyhül: 
Norvégia általános munkanélküliségi rátája kedden, 15,3% -ra esett 
vissza - mondta a Munkaügyi és Jóléti Ügynökség (NAV), április 7-i 
rekord 15,4% -ról. 

https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/norways-unemployment-eases-
to-15-3-of-work-force  

https://112.international/finance/four-major-norwegian-air-affiliates-file-
bankruptcy-due-to-covid-19-50680.html  

https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-allocates-178-million-
nok-to-promote-internal-tourism/  

 

 

 

2020.04.20  Norvégia újból megnyította az óvodákat egy hónapos bezárást 
követően.  A hatóságok szerint az újbóli megnyitás azért let 
lehetséges, mivel a gyerekeket kevésbé sújtotta a COVID-19, bár 
egyes szülők fenntartásaikat fejezték ki a döntéssel kapcsolatban. 

 A hétvégén közzétett közvélemény-kutatás szerint a szülők 24% -a 
nem akarta gyermekeit engedni iskolába, 13% pedig azt mondta, 
hogy bizonytalan. Az óvodáknak biztosítaniuk kell bizonyos 
egészségügyi protokollokat, amely szerint a három év alatti 
gyermekeknek egy felnőtt felügyelete alatt három fős csoportban 
kell lenniük, a három és hat év közötti gyermekek hat fős 

https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/norways-unemployment-eases-to-15-3-of-work-force
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/norways-unemployment-eases-to-15-3-of-work-force
https://112.international/finance/four-major-norwegian-air-affiliates-file-bankruptcy-due-to-covid-19-50680.html
https://112.international/finance/four-major-norwegian-air-affiliates-file-bankruptcy-due-to-covid-19-50680.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-allocates-178-million-nok-to-promote-internal-tourism/
https://www.schengenvisainfo.com/news/norway-allocates-178-million-nok-to-promote-internal-tourism/
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csoportokban tartózkodhatnak. 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/israel-and-south-korea-
to-ease-coronavirus-lockdowns  

https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-coronavirus-
norway-reopen-nurseries-12658708 

 

 

2020.04.17  Norvégia, az egyik első európai ország, amely okostelefon-
nyomkövető alkalmazást indít annak érdekében, hogy megállítsa a 
koronavírus visszatérését. A „Smittestop” vagy „stop fertőzés” 
alkalmazást az északi országban fejlesztették ki, hogy az egészségügyi 
hatóságok jobb képet kapjanak a Covid-19 terjedéséről, és hogy 
tájékoztassák a felhasználókat, ha kapcsolatba kerültek a 
betegséggel. 

 

 Ahhoz, hogy visszatérjünk a normál élethez, a vírust ellenőrzés alatt 
tartsuk, mindannyiunknak erőfeszítéseket kell tennünk és 
használnunk kell ezt az alkalmazást" - mondta Erna Solberg 
miniszterelnök. 

 

 Az alkalmazás használata nem kötelező és ingyenes. A személyes 
adatokkal  kapcsolatos aggodalmak ellenére az adatgyűjtést 
központosították, de a felhasználók név nélkül maradnak, és 
információjukat automatikusan megsemmisítik 30 nap elteltével. 

 

 Bent Hoie egészségügyi miniszter szerint az alkalmazás az európai 
adatvédelmi előírásokat követi.Ugyanakkor Norvégia fokozza a 
tesztelést a jelenlegi 30.000 heti kapacitástól a hónap végére 
100.000-ig. 

https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2020/04/17/covid-19-
norway-launches-virus-tracker-app  

2020.04.16  Változások 2020. április 20-tól: Az óvoda újbóli megnyitása 

 

 Iránymutatást fognak kiadni és képzést biztosítanak annak 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/israel-and-south-korea-to-ease-coronavirus-lockdowns
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/israel-and-south-korea-to-ease-coronavirus-lockdowns
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-coronavirus-norway-reopen-nurseries-12658708
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-coronavirus-norway-reopen-nurseries-12658708
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2020/04/17/covid-19-norway-launches-virus-tracker-app
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2020/04/17/covid-19-norway-launches-virus-tracker-app
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érdekében, hogy az óvodák tulajdonosai és alkalmazottai világos és 
konkrét tanácsokat kapjanak arról, hogyan lehet az újranyitást 
biztonságos és ellenőrzött módon megoldani. 

 

 A kínai és más országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
gyermekek nem képezik a koronavírus átvitelének kulcsszerepét.  

 

 Egyéb vállalkozások újbóli megnyitása 

 

 Azok a vállalkozások, ahol egészségügyi dolgozók, például 
fogorvosok, gyógytornászok, pszichológusok, április 20-tól kezdve 
személyesen találkozhatnak pácienseikkel, betartva az előírásokat. 
Az erre vonatkozó szabványokat a Norvég Közegészségügyi Intézettel 
és az üzletággal konzultálva kell kidolgozni. 

 

 Az üdülési szálláshelyekben való tartózkodás tilalma április 20-tól 
megszűnik. 

 

 Változások 2020. április 27-től 

 Az iskolák fokozatos újbóli megnyitása: az általános iskolák, a 
középiskolák és a szakiskolák. Folyamatosan kell ellenőrizni a vrus 
terjedését és az előírt szabályoknak megfelelően kell eljárjanak az 
erre illetékes szakemberek az iskolákban. A gyermekek iskolába 
küldésének biztonságosnak kell lennie, és biztonságosnak kell lennie 
az iskola alkalmazottai számára is, hogy munkába menjenek. 

https://helsenorge.no/coronavirus/events-and-activities  

2020.04.15  Erna Solberg miniszterelnök szerdán a norvég gyermekeknek 
elmondta, hogy időre lesz szükség, hogy az ország visszatérjen a 
normál helyzetbe és felkészüljenek a koronavírus kitörése által 
bezárt társadalmi részek újbóli megnyitására.  

 Norvégia egy hónapos leállítást követően újból megnyitja néhány 
állami és magánintézményt: az óvodák április 20-án nyitnak meg 
újra, az általános iskolák pedig április 27-től. 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/15/world/europe/15reuters-

https://helsenorge.no/coronavirus/events-and-activities
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/15/world/europe/15reuters-health-coronavirus-norway-children.html?searchResultPosition=3
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health-coronavirus-norway-children.html?searchResultPosition=3  

 A Nemzetközi Valutaalap becslései szerint a koronavírus-válság 
következtében Norvégia gazdasága 6,3 százalékkal csökken 2020-
ban, 2021-ben pedig 2,9 százalékkal csökken, mivel a jelenlegi 
globális gazdasági válságot a nagy gazdasági válsággal hasonlította 
össze. 

https://www.thelocal.no/20200408/coronavirus-latest-norway  

2020.04.14  A kormány úgy határozott, hogy megváltoztatja a tartózkodási 
engedély nélküli külföldi állampolgárok határon való átkelés 
elutasításáról szóló rendeleteket, ezáltal lehetővé téve, hogy az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárai nagyobb számban 
menjenek be az országba. A kormány folyamatosan dolgozik azon, 
hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a fertőzés elleni küzdelem 
és az egyéb fontos társadalmi megfontolások között.  

 

 A most bevezetett szabálymódosítások fontosak a munkaerő 
áramlásának megkönnyítése érdekében, és elősegítik a 
bizonytalanság csökkentését. 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/More-EEA-nationals-may-enter-
Norway/id2697280/  

 Sok norvég alkalmazottat (átmenetileg) elbocsátottak a Covid-19 
miatt. Az elbocsátásokra vonatkozó szabályok általában nem 
törvényi jogszabályokon alapulnak, hasonlóak a kollektív 
bérmegállapodásokban elfogadott elvekhez.  

 

 A munkáltató általános szabályként legfeljebb hat hónapra 
ideiglenesen elbocsáthatja alkalmazottait, ha az elbocsátásnak 
ésszerű indokai vannak.  

 

 

 Az ésszerű ok általában az ideiglenes munkahiány lesz az ipari leállás 
miatt (pl. Fodrászok és szépségszalonok), de a megrendelések 
visszavonása, az áruk késleltetett szállítása stb. miatt is.  

 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/15/world/europe/15reuters-health-coronavirus-norway-children.html?searchResultPosition=3
https://www.thelocal.no/20200408/coronavirus-latest-norway
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/More-EEA-nationals-may-enter-Norway/id2697280/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/More-EEA-nationals-may-enter-Norway/id2697280/
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 Az elbocsátás ideje alatt a munkáltató köteles fizetni teljes fizetés 
bizonyos napokon (a munkáltató időszakában), mielőtt a 
munkavállaló munkanélküli-ellátásokra jogosult lesz a Nemzeti 
Biztosítási rendszerből. Ezért norvég parlament számos új szabályt 
fogadott el az elbocsátásokkal kapcsolatban: 

 Az ideiglenesen elbocsátott alkalmazottak számára a teljes fizetés 
6G1 (599 48 NOK) összegig garantálható az elbocsátás időszakának 
20. napjáig. A munkáltató fizetési kötelezettsége ideiglenes 
elbocsátás esetén 15-ről két napra csökken. Az állam vállalja a 
munkavállalói bérek kifizetését az elmúlt 18 napban. 

 

https://www.littler.com/publication-press/publication/norway-new-
temporary-rules-layoffs-light-covid-19  

2020.04.09 A következő intézkedések és tanácsok továbbra is változatlanok: 

- Az általános és az alsó középiskolák az 5–10 évig bezárva maradnak, 
és ezek a tanulók továbbra is távoli iskolai képzésben részesülnek. 

- A középiskolák bezárva maradnak az április 7-én bevezetett és 
ismertetett kivételekkel. 

- két méter távolságot a többi embertől, kivéve azokat, akikkel 
általában él. Az üzletekben és a gyógyszertárakban, ahol ezt nehéz 
lehet megtenni, az embereknek legalább egy métert kell tartaniuk 
egymástól. 

- Az egészségügyi hatóságok azt javasolják, hogy amennyire 
lehetséges, otthon dolgozzanak.  

- A fitneszközpontok, úszómedencék, víziparkok és hasonló 
létesítmények továbbra is zárva vannak. 

- A bárok, étterem és egyéb hasonló létesítmények továbbra is zárva 
maradnak, kivéve azokat, amelyek biztosítani tudják azt, hogy az 
ügyfelek és a személyzet között legalább két méter távolság legyen, 
és megfelelnek az alapvető fertőzés-ellenőrzési követelményeknek. 

- Számos közszolgáltatás zárva marad, ideértve az útlevélosztályt, a 
rendőrség által a nyilvánosság számára nyújtott adminisztratív 
szolgáltatásokat, könyvtárakat stb. 

- A szigorúbb határellenőrzéseket továbbra is fenntartják, és azoknak 
a külföldi állampolgároknak, akiknek nincs tartózkodási engedélyük 
Norvégiában, továbbra is megtagadják a belépést a határon. 

- A Külügyminisztérium minden országba történő utazást tiltja, kivéve 
ha feltétlenül szükséges és ez bizonyítható. 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-
gradually-and-cautiously/id2697060/  

2020.04.08 Elkezdik, egyelőre apró lépésekben megszüntetni a korlátozásokat, mondta 
Erna Solberg miniszterelnök. 

https://www.littler.com/publication-press/publication/norway-new-temporary-rules-layoffs-light-covid-19
https://www.littler.com/publication-press/publication/norway-new-temporary-rules-layoffs-light-covid-19
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/
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 A kormány április 20-tól újra megnyitja a napköziotthonokat, az 1–4 
év közötti általános iskolai osztályokat és az iskolán kívüli gondozási 
programokat, április vége felé pedig a kormány megszünteti az 
üdülőhelyeken való tartózkodás tilalmát.  
 

 A fodrászok és más vállalkozások, akkor folytathatják a 
tevékenységüket, ha megfelelnek a fertőzésellenes intézkedések 
követelményeinek. A változásokat fokozatosan bevezik áprilisban. 
 
 

 A Norvég Közegészségügyi Intézet és a Norvég Oktatási és Képzési 
Igazgatóság szakértői csoportokat jelölnek ki a napközi központok és 
iskolák munkavállalói és munkáltatói szervezeteivel való 
együttműködéshez, hogy konkrét iránymutatásokat dolgozzanak ki 
és biztosítsanak képzést arról, hogy miként lehet teljesíteni a 
fertőzésellenes előírásokat. Ezek olyan témákat foglalnak magukban, 
mint például a tanítás megszervezése és a gyermekek kiszállítása a 
napközi otthonokba, és az ők begyűjtésük. 
 

 A kormány meghatározza a követelményeket annak érdekében, hogy 
a bevezetett intézkedések az ország egész területén a lehető 
leginkább egységesek legyenek. Ezek törvényi követelmények 
lesznek rendeletek formájában. 
 
 

 Nemzeti kritériumokat kell kidolgozni arra, hogy miként lehet 
kezelni a fertőzés elterjedését egy napköziben vagy iskolában. 
 

 Fertőzés-ellenőrzési szabványokat kell kidolgozni más szolgáltatások 

esetében is, mint például a fodrászok és a bőrápolási szakemberek, a 

Közegészségügyi Intézet és az érintett ágazatok közötti konzultáció 

során. Azok a vállalkozások, amelyek megfelelnek a törvényi 

követelményeknek, legkésőbb április 27-ig újrakezdhetik 

tevékenységüket. 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-

gradually-and-cautiously/id2697060/  

2020.04.07  A tervek szerint április 27-ig kinyitnának az óvodák, 27-től pedig az 
általános iskolák alsó tagozatai is. 

 A koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében húsvétra 
Osló az alábbi tízpontos viselkedési előírást tette közzé:  

 
1. Maradjon otthon, amennyire csak lehetséges 
2. Gyakran mosson kezet 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/
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3. Sétáljon a lakhelye közvetlen közelében 
4. Akkor sétáljon, amikor nem jár sok ember az utcán – kerülje a déli 
órákat 
5. Kerülje a tömegközlekedés használatát, amennyire csak lehetséges 
6. Keressen új, kevésbé forgalmas útvonalakat 
7. Mindig tartson legalább két méter távolságot másoktól 
8. Ne legyen ötnél több ember együtt 
9. Ne szervezzen bulikat, és halassza későbbre a nagy vacsorákat 
10. Kövesse az országos karantén-szabályokat. 
Mivel továbbra sincs kijárási tilalom Norvégiában, a húsvéti erdei 
kirándulásokhoz és szabadtéri tevékenységekhez kapcsolódóan is 
közzétettek ajánlásokat: 
• Otthonról induljon sétálni, ne tömegközlekedés használatával. 
• A lakhelyéhez közeli helyekre kiránduljon, és kerülje el a 
legnépszerűbb kirándulóhelyeket. 
• Tartson legalább két méter távolságot másoktól, az erdő elég tágas 
mindenki számára. 
• Váltogassa a kirándulása időpontját a különböző napszakokban. 
• Tartson kellő távolságot mások megelőzésekor; a bólintás elég az 
üdvözlésre! 
• Ne tervezzen konkrét célokat, hanem csak olyan helyeken sétáljon, 
ahol kevés ember van. Találja saját útvonalakat. 
• Vigyen magával saját szendvicset. Az étel jobb ízű a szabad levegőn. 
• A szemetet vigye magával haza: mindent, amit magával vitt az 
erdőbe, vigye is haza. 
• Április 15-től tábortűz-gyújtási tilalom lesz, de már most legyen 
óvatos. Az erdő talaja sok helyen száraz, ezért fokozottan figyeljen arra, hol 
gyújt tüzet, és megfelelően oltsa is el. 
• Ne felejtse tartani az előírt távolságot, még akkor is, ha a 
kiránduláson ismerősökkel találkozik. 
https://www.who.int/  

2020.04.06 A kormány javasolja a központi kormányzat kompenzációját azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyeknél a koronavírus kitörése miatt legalább 30% -os 
bevételkiesés tapasztalható. A kompenzáció összege attól függ, hogy mennyi 
a bevétel csökkent, az elkerülhetetlen állandó költségek nagyságától, és 
attól, hogy az állam elrendelte-e a vállalkozást a bezáráshoz. 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--
omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/  
Norvégiában jelenleg: 5755 COVID pozitív eset van nyilvántartva. 
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/  

2020.04.01 Norvégia megnyitja határait az EGT-országokból származó idénymunkások 
számára a mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti ágazatban, valamint az 
élelmiszeriparban. 
A Norvégiába érkezőknek a COVID-19 előírásainak megfelelően az 
érkezéskor 14 napos karanténba kell vonulniuk. 
A norvég határok bezárása és a karanténkorlátozások, amelyeket a COVID-
19 pandémiára reagálva vezettek be, idegen munkaerőhiányt 

https://www.who.int/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
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eredményeznek a mezőgazdasági ágazatban. A problémák különösen 
súlyosak a gyümölcs- és zöldségtermelők számára, akiknek az év folyamán 
több ezer idénymunkásra van szükségük. 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/innreisemuligheter-for-eos-
borgere/id2695783/  

2020.03.27 Március 27-én, pénteken a kormány további pénzügyi intézkedéseket 
terjesztett elő a koronavírus kitörésének következményeinek kezelésére: Az 
első szakaszban a kormány célzott intézkedéseket vezetett be az akut 
pénzügyi kihívások gyors kezelése érdekében: a munkavállalók 
jövedelmének biztosítása és a vállalatok likviditása a tömeges elbocsátások 
és csődök elkerülése érdekében. 
A vírus és a COVID-19 betegség kitörése jelentős hatással volt a norvég és a 
nemzetközi gazdaságra. Az olajárak csökkenésével a norvég üzleti közösség 
nagy részeit károsította. A vállalatok és az alkalmazottak egyaránt nehéz 
helyzetben vannak. Az elbocsátott munkavállalók száma folyamatosan nő.  
A legfontosabb intézkedések pl. Az elkerülhetetlen üzleti költségek 
kompenzációs rendszere (új javaslat): a rendszer egy ideig kompenzációt 
nyújt a fertőzésellenes intézkedések által súlyosan sújtott vállalatok 
elkerülhetetlen állandó költségeiért, támogatások fiatal vállalkozások 
számára, ami magába foglalja az innovációs támogatási rendszer összegét és 
az indulási támogatási rendszer összegét. 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-measures-to-curb-the-
financial-impacts-of-the-coronavirus-outbreak/id2695404/  
A kormány több mint 2 milliárd NOK-ot különít el vakcinák fejlesztésére. Új 
digitális megoldásokat fejlesztenek ki a COVID-19 érintkezéskövetésének 
megkönnyítése érdekében. 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norways-health-related-measures-
during-the-covid-19-pandemic/id2695470/  

2020.03.24 A norvég miniszterelnök bejelentette, hogy az ország sürgősségi 
intézkedéseit meghosszabbítják húsvétig, április 13-ig 
 

2020.03.19  Március 19-től a lakosság számára megtiltották, hogy otthoni településeken 
kívüli kabinokban tartózkodjanak, a vidéki egészségügyi infrastruktúra 
terhelésének elkerülése érdekében. A fertőzés gyanúja vagy megerősítése 
esetén a szigorúbb otthoni elszigetelési szabályokat kell követni. A kormány 
pénzbírságot szabott ki azon személyekre, akik megsértik az otthoni 
karantén és az otthon elszigeteltségének szabályait, vagy rendezvényeket 
szerveznek. 

2020.03.17  A Covid-19 megbetegedés jelen van az ország minden megyéjében. A 
fertőzöttek száma napról napra rendkívül intenzíven nő. 
Az oslói Gardermoen  Nemzetközi Repülőtérről a Norvégiába beutazni 
szándékozó egészséges utasokat visszafordítják kiindulási helyükre, a 
koronavírus fertőzés gyanús utasokat 14 napos egészségügyi 
kényszerelzárást követően küldik vissza kiindulási országukba.  
Az alábbi utasok beutazhatnak az országba, azonban a beutazást követően 
14 napos karantén-kötelezettségük áll fenn:  

 hazatérő norvég állampolgárok,  

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/innreisemuligheter-for-eos-borgere/id2695783/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/innreisemuligheter-for-eos-borgere/id2695783/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-measures-to-curb-the-financial-impacts-of-the-coronavirus-outbreak/id2695404/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-measures-to-curb-the-financial-impacts-of-the-coronavirus-outbreak/id2695404/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norways-health-related-measures-during-the-covid-19-pandemic/id2695470/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norways-health-related-measures-during-the-covid-19-pandemic/id2695470/
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 a Norvégiában életvitelszerűen lakó külföldi állampolgárok és a  

 Skandináv országokból Norvégiába utazók. 
A koronavírus tüneteit produkáló Norvégiában tartózkodó személyeknek 
telefonon jelezniük kell a területileg illetékes egészségügyi intézmény felé a 
megbetegedés gyanúját. Orvos személyes felkeresését határozottan ellenzik 
a norvég szervek a gyanú felmerülése esetén, hiszen az további fertőzési 
kockázatot jelenthet. 

2020.03.16   A belföldi utazás korlátozás nélkül folytatódik. A külföldiek számára 
letiltották a belépést Norvégiába.  

2020.03.14  Március 14-én jelentették a COVID-19 által okozott második és harmadik 
halálesetet.  
 

2020.03.13  Március 13-tól Norvégia betiltotta az oslói repülőtéren keresztül Norvégiába 
történő látogatásokat.  
 

2020.03.12  Bejelentették a nemzeti zárlatot, amely ugyanazon a napon 18:00 órától volt 
hatályos. Két hétre az iskolák, óvodák, fitneszközpontok, fodrászok stb. 
zárva vannak.  
 
A sport- és kulturális eseményeket és összejöveteleket tiltják, és 
korlátozások vonatkoznak az éttermekre.  
 
Ezek az intézkedések összhangban állnak a más európai országokban, 
például Dániában és Olaszországban bevezetett intézkedésekkel. Ugyanezen 
a napon Norvégiában meghalt az első személy a COVID-19 vírus miatt.  Az 
áldozat egy idős ember. 
 
A Norvég Egészségügyi Igazgatóság számos intézkedést vezet be. 
Minden oktatási intézményt bezártak, és a szervezett sporttevékenységeket 
abba kellett hagyni. 
Számos rendezvényt és vállalkozást bezártak, ideértve a kulturális 
eseményeket, sporteseményeket, tornatermeket és úszómedencéket.  
 
A vendéglátóiparban minden olyan létesítményt, mint például bárok, 
kocsmák és klubok be kell zárni és minden élelmet felszolgáló 
létesítménynek biztosítania kell, hogy a látogatók legalább 1 méter 
távolságra maradjanak egymástól. 
 
A betegellátással foglalkozó egészségügyi szakembereknek 2020. április 20-
ig tilos volt külföldre utazni. 
 A tilalom vonatkozott mind az üzleti utazásokra, mind a magánutazásra. 
 
Mindenkit, aki február 27. óta tért vissza Svédországon és Finnországon 
kívüli utazásokra, karanténba kellett helyezni, függetlenül attól, hogy 
tünetek mutattak-e vagy sem. 
 
Felkérték az embereket, hogy ne látogassanak  veszélyeztetett 
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csoportokkal rendelkező intézményeket (idős emberek, pszichiátria, börtön 
stb.), És általában arra ösztönzik őket, hogy korlátozzák a másokkal való 
szoros kapcsolatot. 

2020.03.10 A megerősített esetek száma Norvégiában 400-ra növekedett, és ezek 
növekvő számát nem lehetett külföldi utazásokra vagy ismert személyekre 
visszavezetni, jelezve, hogy Norvégiában megkezdődött a közösségi átvitel.  

2020.03.04  Március 4-én 56 megerősített eset volt Norvégiában, amelyek mindegyike 
ismert külföldi víruskitöréssel kapcsolatos.  
 
Eddig csak néhányan fertőzöttek Norvégiában (nevezetesen 5 esetet az 
Ullevål kórház egyik osztályánál, amelyet egy kollégája fertőzött, aki 
Olaszországban járt). 

2020.03.03  Március 3-án 25 megerősített eset volt Norvégiában, 5 esetben Vestlandről.  
 
Lise Færøvik központ kezelője szerint az Åsane-i kjøpesenteret Horisont 
egyik alkalmazottja vírusfertőzéses. Addig, amíg a legtöbb esetet 
Olaszországból importálják, az esetek egyike sem súlyos betegség, tehát 
mindenki otthon önellátó karanténban van. 
  
A legrosszabb esetet a norvég lakosság negyedének fertőzött állapotában 
értékelik, és a kormányok intézkedéseket tesznek egymillió ember 
kezelésére. 
 

2020.03.01  Március 1-jétől vasárnap összesen 19 erősítettek meg. Bjørn Atle Bjørnbeth, 
az oslói Ullevål kórház vezetője arról számolt be, hogy potenciálisan több 
mint 100 ember érintkezett egy fertőzött alkalmazottal.  

2020.02.29  Február 29-én 15 megerősített eset volt Norvégiában. 

2020.02.28  Február 28-án egy bergeni személy és az ullevåli Oslo Egyetemi Kórház 
alkalmazottja pozitív tesztet kapott és otthoni elszigeteltségbe helyezték 
őket.  
 
Mindkettő ellátogatott Észak-Olaszországba. Ezen a napon hat esetet 
megerősítettek az országban.  

2020.02.27  Február 27-én a Norvég Közegészségügyi Intézet bejelentette, hogy további 
három embernél pozitívnak bizonyult a SARS-CoV-2.  
 
Közülük ketten Oslóban éltek, és összekapcsolhatóak az olaszországi 
kitöréssel.  
A másik Bærumban élt, és kapcsolatban állt az iráni kitöréssel. Mindegyikük 
önként elszigetelte magát otthon. 
 

2020.02.26  Norvégia február 26-án megerősítette a COVID-19 első esetét.  
 
A Norvég Közegészségügyi Intézet bejelentette, hogy valaki pozitívnak 
bizonyult a SARS-CoV-2 szempontjából, miután az előző héten visszatért 
Kínából. 
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 A női beteg tünetmentes és jó egészségi állapotban volt. Tromsø-ban egy 
önkéntes elszigetelésen ment keresztül.  

 A 2019–20 koronavírus-járvány, február 26-án kezdődött Norvégiában, az 
esetek március hónapjában felgyorsultak, és március 12-én számos 
biztonsági intézkedést vezettek be.  
 
A COVID-19 első halálát ugyanazon a napon dokumentálták. A legtöbb 
megerősített eseteket,  Ausztriából és Olaszországból visszatérő turistákkal 
hozzák. 
 
2020. április 3-ig Norvégia 101986 tesztet végzett, 5351 megerősített esetet 
és 57 haláleset jelentett. A Norvég Közegészségügyi Intézet vezető 
tanácsadója szerint a halálozási arány alacsonyabbnak tűnik, mint 
Olaszországban vagy Spanyolországban. 
 

  

  

  

  

  

 

Források:  

 

https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Norway 

https://www.france24.com/en/europe/20200403-interview-norway-s-pm-calls-for-stronger-
multilateral-cooperation-amid-covid-19-crisis 
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https://www.france24.com/en/europe/20200403-interview-norway-s-pm-calls-for-stronger-multilateral-cooperation-amid-covid-19-crisis
https://www.france24.com/en/europe/20200403-interview-norway-s-pm-calls-for-stronger-multilateral-cooperation-amid-covid-19-crisis
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