
 

Korona, izin ve 
taşınma ile ilgili bilgiler 

Koronavirüse (covid-19’a) dair broşürler, filmler, gerçekler, 
tavsiyeler ve önlemler 
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nün (Folkehelseinstituttet) internet sayfalarında koronavirüsle 
ilgili broşürleri, filmleri, gerçekleri, tavsiyeleri ve önlemleri bulabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı 
ağ tarayıcınıza yazarak Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nün korona durumuyla ilgili sayfalarına 
ulaşabilirsiniz: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
Aşağıdaki bağlantıyı ağ tarayıcınıza yazarak koronavirüse dair sorular ve cevapların yer 
aldığı, 24 dile çevirilmiş olan bilgilendirme sayfalarını bulabilirsiniz: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1 
Aşağıdaki bağlantıyı ağ tarayıcınıza yazarak koronavirüse dair genel bilgilere, gerçeklere, 
tavsiyelere ve önlemlere ulaşabilirsiniz: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177 
UDI, mesafe, karantina ve yakın temas (sosyalleştiğiniz kişi sayısı) ile ilgili sizin için yararlı 
olabilecek bilgileri Norveççe ve İngilizce olarak derlemiştir. Aşağıdaki bağlantıyı ağ 
tarayıcınıza yazınız: https://www.udi.no/asylmottak/informasjon-til-beboere-pa-asylmottak-
om-koronasituasjonen/ 
Eğer korona durumuna ilişkin başka sorularınız varsa, sığınmacı merkezi (mottak) 
çalışanlarıyla görüşebilirsiniz.  

Sığınmacı merkezine enfeksiyon taşımaktan kaçının 
Sığınmacı merkezine enfeksiyon/hastalık taşımamak için elinizden geleni yapmalısınız. 
Sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu ve/veya salgının daha fazla görüldüğü şehirlerde 
bulunduysanız enfeksiyon taşıyıyor olabilirsiniz. Biraz daha aşağıda belirtilen ve bir çok dilde 
bilgilerin bulunduğu bağlantıyı takip ederek enfeksiyondan (hastalık bulaşımından) nasıl 
korunabileceğinize dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Eğer hastalık bulaştığını düşünüyorsanız  
Eğer hastalığa yakalanmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, test olmak için bir test 
merkezinden randevu almanız gerekir. Testin yapılmasından ve test sonucunun size 
bildirilmesinden sığınmacı merkezinin bulunduğu belediyenin sağlık hizmetleri sorumludur. 
Sığınmacı merkezinde çalışanlar size yardımcı olabilir.  
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Aşağıda belirtilen durumlarda; 

• test sonucunu beklerken 
• korona testinin sonucu geldiğinde 
• testin sizde koronavirüs bulunduğunu göstermesi halinde  
• testin sizde koronavirüs olmadığını göstermesi halinde  

ne yapacağınıza dair daha fazla bilgiye ulaşmak için buradaki bağlantıyı ağ tarayıcınıza 
yazabilirsiniz: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-
hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1 

Sığınmacı merkezinden izin almak 
24 kasım 2020 ile 04 ocak 2021 tarihleri arasında izinler kaldırılmıştır. Bu tarihlerde  daha 
önceden izin almış olsanız bile, izin gerektiren özel bir durumunuz yoksa, almış olduğunuz 
izinler iptal edilecektir ve bu size bildirilecektir.  
Mutlaka gerekli olan durumlarda izin alabilirsiniz, örneğin kendinizin veya bir aile yakınınızın 
sağlık sebepleri veya iltica başvurusu dosyanızın değerlendirilmesi söz konusu olduğunda. 
Ebeveynler ile çocukların bir arada olabilmelerini sağlamak için de istisna yapılabilir. Eğer bu 
sizin için geçerliyse, bu size UDI’den gelen bir mektupla bildirilecektir.  
Aşağıdaki bağlantıyı ağ tarayıcınıza yazarak izin kuralları hakkında daha fazla bilgi 
bulabilirsiniz: https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-
asylmottak.pdf  
Refakatçısı ve yaşı reşit olmayanlar için geçerli olan izin kuralları hakkında daha fazla bilgiye 
ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ağ tarayıcınıza yazabilirsiniz: 
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2011-014/ 

Sığınmacı merkezleri arası nakil 
Bir sığınmacı merkezinden başka bir sığınmacı merkezine taşınacağınız zaman toplu taşıma 
araçlarına binmezsiniz. 5-10 kişilik gruplara (kohortlara) ayrılırsınız. Gruplar birbirleriyle 
temas içinde olmazlar. Böyle yapmamızın sebebi hastalık bulaşımından kaçınmak için sizin 
olabildiğince az temas noktanızın olmasını sağlamaktır. Yine bundan dolayı aynı mutfak ile 
banyoyu/lavaboyu/duşu paylaşan kişi sayısı 10’un üzerinde olamaz.  
Yeni sığınmacı merkezine geldiğinizde sizin için karantina benzeri önlemler uygulanacaktır. 
Bu, sığınmacı merkezine geldikten sonraki 10 gün süre boyunca farklı grupların (kohortların) 
birbirleriyle temas kurmaması anlamına gelmektedir.  
Yeni bir sığınmacı merkezine taşınmadan önce size taşınacağınız yer hakkında bilgi 
verilecektir. UDI, mümkün mertebe çocuklu ailelere öncelik vermektedir. 

UDI ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), sığınmacı merkezleri 
arası nakil ve ulaşım için tavsiyeler hazırlamıştır 
Ulaşım aracındayken yolcular arasında bir metrelik mesafe bulunmalıdır. Eğer yolculuk dört 
saatten daha uzun sürüyorsa aradaki mesafe bir metreden fazla olmalı, yolcu sayısı ise daha 
az olmalı ve taşıt az sayıda yerde durmalıdır. Yolculuk esnasında herkes maske ve el 
dezenfektanı kullanmalıdır.  
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Ebeveynlere bilgiler 

Çocuklarla konuşun 
Korona durumunun çocuklar ve siz ebeveynler için zorlu olabileceğini biliyoruz. Sizden 
çocuklarınızla korona hakkında ve bunun sığınmacı merkezindeki günlük yaşamınızı nasıl 
etkilediği üzerine konuşmanızı rica ediyoruz. Eğer bunu çocuklarınızla konuşmak size zor 
geliyorsa sığınmacı merkezi çalışanlarından yardım isteyebilirsiniz. Onlar size, durumla ilgili 
çocuklarınızın veya sizin sorularınız veya endişleriniz olması halinde de yardımcı olabilirler.  
ReddBarna’nın (Çocukları Kurtar Derneği’nin), çocuklarla korona hakkında nasıl 
konuşabileceğinize dair tavsiyeleri bulunmaktadır. Aşağıdaki bağlantıyı ağ tarayıcınıza 
yazarak bunlara ulaşabilirsiniz: https://www.reddbarna.no/6-tips-til-hvordan-du-kan-snakke-
med-barn-om-korona 
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