Informasjon til deg som har fått beskjed om å holde deg hjemme
Språk: Serbisk / српски
Opprettet: 03/2020 Oppdatert: 16.06.20

За све којима је наложено да остану у карантину или
кућној изолацији
Већина људи која оболи од болести (КОВИД-19) коју изазива овај вирус уобичајено
има само умерене симптоме, али поједине особе могу озбиљно да се разболе.
Због тога покушавамо да успоримо ширење заразе међу становништвом.
Одређеним људима је њихов лекар наложио да остану код куће.




Свако коме је дијагностицирана болест КОВИД-19 мора да буде у
потпуности изолован од других људи путем такозване „кућне изолације“.
Свако коме није дијагностицирана болест КОВИД-19, али је можда био
изложен инфекцији, мора да буде у такозваном „кућном карантину“.
Особе које долазе у Норвешку из већине других држава такође морају да
буду у „карантину“.

Шта значи „кућна изолација“?
Уколико вам је лекар рекао да имате болест КОВИД-19 или чекате на резултате
тестова, морате да избегавате сав контакт са свим другим људима како их не бисте
заразили.
Кућна изолација значи да морате да будете изоловани од свих других људи,
укључујући и људе са којима живите. Не смете да излазите напоље и треба да
останете сами у просторији, да једете у тој просторији и ни са ким не смете да
делите пешкире.
Уколико вам се стање погорша, обратите се лекару путем телефона на број 116 117.
Лекар такође може да одлучи да ли је потребно да будете изоловани у болници.
Изолација траје док вам доктор не саопшти да нисте више заразни или док
резултати тестирања не покажу да више немате болест КОВИД-19.
Шта значи „карантин“?
Уколико вам је лекар саопштио да нисте болесни, али сте били изложени
инфекцији, морате да будете у карантину. Исто важи и уколико улазите у Норвешку
из већине других држава. Морате да останете у кући или у другом адекватном
смештају. Међутим, кућни карантин није тако строг као кућна изолација.
Карантин значи да морате да смањите контакт са другим особама на најмању
могућу меру, али не морате бити у потпуности изоловани. Не смете да идете у
школу или на посао, или да обављате било које друге активности, а такође не
смете да путујете и да користите јавни превоз (као што су аутобуси, трамваји,
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подземна железница, железнички саобраћај, авионски саобраћај или бродски
саобраћај), али можете да сами идете у шетњу.
Уколико почнете да кашљете, осећате последице инфекције грла, имате грозницу
или отежано дишете, веома је важно да се обратите лекару путем броја телефона
116 117. Тест за КОВИД-19 у Норвешкој је бесплатан.
Кућни карантин траје 10 дана након што уђете у Норвешку или након последњег
излагања инфекцији.
Будите информисани!
Власти траже од свих који живе или бораве у Норвешкој да прочитају важне
информације и савете о корона вирусу на веб-сајтовима www.fhi.no и
www.helsenorge.no. Могућа је измена ових савета. Информације су доступне на
норвешком и енглеском језику. Уколико имате проблема у погледу разумевања
информација, затражите од некога да вам помогне.

