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Informacje dla osób, które otrzymały informację o tym, że mają poddać się 
kwarantannie lub domowej izolacji 

 
U większości osób choroba, jaką wywołuje wirus Covid-19 wywołuje jedynie łagodne 
dolegliwości, jednak niektórzy chorują dosyć poważnie. Dlatego też próbujemy zahamować 
rozprzestrzenianie się infekcji w społeczeństwie. Niektórzy są poproszeni przez lekarza 
gminnego lub centrum ds. koronawirusa o pozostanie w domu:   
 

• Osoby, u których stwierdzono wirusa Covid-19 muszą zostać całkowicie odizolowane 
od innych. 

• Osoby, u których dotychczas nie stwierdzono choroby, jednak miały kontakt z osobą 
zarażoną, muszę zostać poddane kwarantannie. 

• Kwarantanna obowiązuje także podróżujących do Norwegii z kilku krajów.  
 
Na czy polega domowa izolacja?  
W przypadku stwierdzenia obecności wirusa Covid-19 w organizmie lub też dużego 
prawdopodobieństwa zarażenia należy pozostawać w całkowitej izolacji tak, aby nie zarażać 
innych. Izolacja domowa oznacza przebywanie z dala od innych osób, nawet tych, z którymi 
mieszkamy. Nie wolno wówczas wychodzić z domu, należy przebywać samemu w 
pomieszczeniu, być samemu w pomieszczeniu podczas spożywania posiłków i nie korzystać 
z tych samych ręczników. Osoby, które pomagają choremu muszą utrzymywać dystans i 
dbać skrupulatnie o higienę rąk. Jeżeli stan chorego się pogorszy musi on skontaktować się 
z lekarzem pod numerem telefonu 116 117. Możliwe jest również przebywanie w izolacji w 
szpitalu. Izolacja będzie trwała tak długo aż lekarz prowadzący lub centrum ds. koronawirua 
stwierdzi, że objawy ustąpiły.  

Na czym polega kwarantanna?  
W przypadku, gdy dana osoba nie jest chora, ale otrzymała informację od centrum ds. 
koronawirusa o tym, że była narażona na kontakt z wirusem, musi poddać się kwarantannie. 
To samo dotyczy podróżujących do Norwegii z kilku krajów. Kwarantanna trwa do 10 dni od 
przybycia do Norwegii lub też kontaktu z zarażoną osobą. Konieczne jest wówczas 
przebywanie w domu lub innym miejscu, w którym możliwe jest zachowanie rygorystycznych 
warunków izolacji. Kwarantanna oznacza konieczność ograniczenia kontaktu z innymi 
osobami w możliwie największym stopniu, jednak osoba przebywająca na kwarantannie nie 
musi przebywać w całkowitej izolacji. Nie wolno chodzić do szkoły i pracy, czy wykonywać 
innych czynności. Nie wolno podróżować środkami transportu publicznego (autobusem, 
tramwajem, kolejką, pociągiem, samolotem ani promem), jednak można chodzić samemu na 
spacery. W przypadku wystąpienia kaszlu, zapalenia gardła, skrócenia oddechu, gorączki 
lub innych tym podobnych objawów choroby ważne jest skontaktowanie się z centrum ds. 
koronawirusa w celu niezwłocznego przeprowadzenia testu. Zarażenie się wirusem Covid-19 
jest bardzo prawdopodobne. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy 
medycznej należy zadzwonić pod numer 113 lub na pogotowie, pod numer 116 117. 
Wykonanie testu na obecność wirusa Covid-19 jest w Norwegii nieodpłatne.  

Co mają zrobić osoby mieszkające wspólnie z osobą przebywającą w izolacji? 
Jeżeli osoba przebywa na kwarantannie, ale nie jest chora, osoby, z którymi mieszka mogą 
chodzić do szkoły, pracy i korzystać ze środków transportu publicznego. W przypadku 
wystąpienia choroby podczas kwarantanny osoby mieszkające w tym samym domu muszą 



natychmiast rozpocząć kwarantannę. Nie mogą wówczas chodzić do szkoły, pracy i 
korzystać ze środków transportu publicznego, jak również spotykać się z innymi. Należy 
wówczas skontaktować się z centrum ds. koronawirusa w celu wykonania testu.   

Dbaj o to, aby mieć aktualne informacje!  
Władze proszą wszystkie osoby mieszkające w Norwegii o czytania istotnych informacji i 
porad na temat koronawirusa na stronach internetowych www.fhi.no i www.helsenorge.no. 
Rady mogą ulegać zmianom. Informacje są dostępne po norwesku i angielsku. W przypadku 
problemów ze zrozumieniem informacji zachęcami do poproszenia znajomych osób o 
pomoc. Aktualne informacje na temat opisywanej sytuacji można uzyskać także na stronie:  
www.fredrikstad.kommune.no/korona   

 

Centrum ds. koronawirusa, tel.: 69 38 11 08. 

http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.fredrikstad.kommune.no/korona

