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Karantenehotell i Bodø 
 
Tilbud om karantenehotell gjelder kun for personer som er pliktige til å gjennomføre innreisekarantene. 
Hvis du ikke har et egnet oppholdssted for å overholde plikten til å gjennomføre innreisekarantene kan 
du benytte deg av tilbudet om karantenehotell. Med egnet oppholdssted menes en plass hvor det er 
mulig å unngå nærkontakt med andre. Oppholdsstedet må også ha enerom med TV og internett, eget 
bad, og eget kjøkken eller matservering.   
 
 
Mer informasjon om hvem som plikter å gjennomføre innreisekarantene og hva dette innebærer finner 
du på helsenorge.no 

 
Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i de gjeldende karantenereglene. Ved brudd på 
karanteneplikten vil politiet kontaktes. Politiet vil vurdere ev. strafferettslig forfølgelse og/eller 
bortvisning av utlendinger.  
 
Innreisebestemmelsene og plikten til å oppholde seg på karantenehotell endrer seg raskt. Vi anbefaler 
at du holder deg orientert på myndighetenes side. Generell og oppdatert informasjon om 
karantenereglene finner du på www.helsenorge.no/koronavirus/  
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Nasjonal informasjonstelefon for koronavirus på tlf. +47 815 
55 015  

 
Ditt opphold på karantenehotell:  
▪ Følgende karantenehotell er tilgjengelig i 

Bodø: 
Radisson Blu Bodø: tlf. 75 51 90 06   
Storgata 2 
Thon Hotel Nordlys: tlf. 75 53 19 00   
Moloveien 14 

▪ Du bestiller hotellrom selv ved å ringe 
hotellet.  

▪ Hotellets personale vil gi deg praktisk 
informasjon om oppholdet. 

▪ Munnbind skal benyttes til du ankommer 
hotellrommet, og bør alltid benyttes når du 
er utenfor hotellrommet. 

▪ Du kan ikke benytte hotellets fasiliteter og 
fellesareal mens du er i karantene eller 
isolasjon.  

▪ Når du er i karantene kan du kun gå ut fra 
hotellet kun dersom du kan unngå 
nærkontakt med andre.  

▪ Hvis du er i isolasjon, skal du ikke omgås 
andre, men holde deg for deg selv på 
hotellrommet. 

▪ Du får servert frokost, lunsj, middag og 
kveldsmat hver dag på hotellet. Måltidene 
settes utenfor rommet ditt. Når du er ferdig 
å spise må du sette utstyret tilbake utenfor 
rommet og gjerne ringe resepsjonen å gi 
beskjed om at du er ferdig. Klokkeslett for 
matservering avtales med resepsjonen. 

▪ Du må betale en egenandel for oppholdet. 
Egenandelen er 500 kr/døgn for 
privatpersoner og 500 kr/døgn for 
arbeidsgivere. Barn under 10 år er unntatt 
fra kravet om egenandel når de bor på rom 
med foresatte. Barn i alderen 10 til 18 år 

skal belastes med halv egenandel, det vil 
si 250 kr per døgn. Egenandelen skal 
betales til hotellet.  

▪ For spørsmål angående oppholdet på 
hotellet kan du ringe resepsjonen.  

 
Testing av Covid-19 
▪ Du skal kunne teste deg for covid-19.  
▪ Innreisekarantene avsluttes dersom du kan 

dokumentere negativt testresultat ved 
PCR-test tatt tidligst tre døgn etter 
ankomst. Du finner oppdatert informasjon 
om hva som gjelder for deg på følgende 
side: 
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/ 

▪ Bestilling av testing meldes til resepsjonen, 
covidtest@bodo.kommune.no, eller ved å 
ringe koronatelefonen +47 75 59 33 10. 

▪ Dersom du har norsk personnummer kan 
du bestille test selv ved å benytte følgende 
lenke: https://bodo.kommune.no/korona-
telefon-og-korona-testing-covid-
19/category3210.html eller benytt QR-
koden nederst i informasjonsskrivet.  

▪ Vi oppfordrer til å gjennomføre jevnlige 
tester under karantenetiden, slik at 
eventuell smitte kan oppdages før det 
spres til andre.  

▪ Prøvesvar kommer 1-3 dager etter 
prøvetaking. Positivt prøvesvar ringes ut 
så snart det foreligger. Negative svar vil 
finnes på helsenorge.no for personer med 
norsk personnummer. Dersom du ikke har 
et norsk personnummer vil du få en SMS 
fra Bodø kommune. 

 

https://www.helsenorge.no/reise#reisekarantene
https://www.helsenorge.no/reise#reisekarantene
http://www.helsenorge.no/koronavirus/
tel:+4775531900
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/
mailto:covidtest@bodo.kommune.no
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Helsehjelp:  
▪ Har du spørsmål om covid-19, testing eller 

karantene-bestemmelser, se 
www.helsenorge.no/en/coronavirus/ eller 
ring koronatelefonen på 75 59 33 10 
(åpningstid mandag til fredag kl. 10.00 - 
15.00, lørdag/søndag 11.00 - 14.00.) Ev. 
Nasjonal informasjonstelefon for 
koronavirus på + 47 815 55 015  

▪ Hvis du får luftveissymptomer som feber, 
hoste eller tung pust må du holde deg på 
hotellrommet ditt og ringe koronatelefonen 
på 75 59 33 10 eller Bodø legevakt på 116 
117.  

▪ Ved akutt behov for helsehjelp ring 113.  
▪ Dersom du har behov for annen helsehjelp 

ring Bodø legevakt på 116 117.  
 
Hvis du avbryter oppholdet i Norge før 
karantenetiden er ferdig:  
▪ Dersom du ønsker å reise tilbake til 

opprinnelsessted/hjemland før 
karantenetiden er over kan du det, men du 
må organisere og betale reisen selv.  

▪ Før avreise må du kontakte Bodø 
kommune på covid19@bodo.kommune.no 

eller tlf. 477 12 544, og gi beskjed om at du 
avbryter oppholdet.  

▪ Ved utreise skal munnbind benyttes ved 
bruk av kollektivtransport, for eksempel 
buss eller taxi. 

 
Når karantenetiden er ferdig:  
▪ Når du reiser fra karantenehotellet er det 

fortsatt viktig at de generelle 

smittevernreglene overholdes:  

o God hånd- og hostehygiene.  
o Økt avstand til andre enn dine 

nærmeste, minst en meter.  
o Dersom du får symptomer på 

luftveisinfeksjon, må du holde deg 
hjemme.  

▪ Får du symptomer på Covid-19 skal du 
testes. 
o Test bestilles via koronatelefonen 75 

59 33 10 eller via 116 117. 
o Symptomer på Covid-19 kan være 

hoste, feber, tungpustethet, nedsatt 
smaks- og luktesans, hodepine, 
slapphet og muskelverk. 

 

 
 
Informasjon om koronatelefon  
og korona-testing: 

 

 


