
 

Witamy w Bodø! 
 
Jako podróżujący do Norwegii z zagranicy musisz przebywać na kwarantannie wjazdowej do dziesięciu dni. 
Kwarantanna co do zasady odbywa się w hotelu kwarantannowym. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie 
się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kwarantanny. W przypadku naruszenia obowiązku 
kwarantanny zostanie powiadomiona policja. Policja oceni ewentualne postępowanie karne i/lub wydalenie 
cudzoziemców. 
 
Zasady wjazdu i obowiązek pobytu w hotelu kwarantannowym szybko się zmieniają. Zalecamy śledzenie 
informacji na stronie władz. Ogólne i aktualne informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny 
można znaleźć na stronie www.helsenorge.no/koronavirus/ 
Jeśli masz jakieś pytania, możesz zadzwonić pod numer Krajowego telefonu informacyjnego dotyczącego 
koronawirusa +47 815 55 015. 

 
Twój pobyt w hotelu kwarantannowym: 
 

▪ Gmina Bodø i ewentualnie kontrola graniczna 
poinformują Cię, w którym hotelu 
kwarantannowym powinieneś się zatrzymać. 

▪  Maskę na twarzy należy nosić do momentu 
przybycia do pokoju hotelowego i zawsze 
należy ją nosić, gdy przebywasz poza 
pokojem hotelowym. 

▪ Przed przybyciem do hotelu należy zadzwonić 
do recepcji hotelu, do którego zostałeś 
skierowany. Personel hotelu poinformuje Cię o 
miejscu spotkania i udzieli praktycznych 
informacji na temat pobytu. 

▪ Musisz zarejestrować się w hotelu po 
przyjeździe. Podczas zameldowania należy 
podać hotelowi numer referencyjny otrzymany 
podczas rejestracji w IRRS (entrynorway.no). 

▪ W czasie kwarantanny lub izolacji nie można 
korzystać z udogodnień hotelu i części 
wspólnych. 

▪ Podczas kwarantanny możesz opuścić hotel 
tylko wtedy, gdy masz możliwość uniknięcia 
bliskiego kontaktu z innymi osobami. 

▪ Jeśli jesteś w odosobnieniu, nie nawiązuj 
kontaktu z innymi i przebywaj w pokoju 
hotelowym. 

▪ Codziennie w hotelu serwowane są śniadania, 
lunche, kolacje i późne kolacje. Posiłki 
podawane są poza pokojem. Kiedy skończysz 
jeść, musisz odłożyć naczynia z powrotem na 
zewnątrz pokoju i zadzwonić do recepcji, aby 
poinformować, że skończyłeś. Godziny 
podawania posiłków są ustalone z recepcją. 

▪ Za pobyt należy uiścić opłatę. Opłata wynosi 
500 koron za dzień zarówno dla osób 
prywatnych, jak i pracodawców. Dzieci poniżej 
10. roku życia mieszkające w jednym pokoju z 
rodzicami nie są objęte dodatkową opłatą, a 
dzieci w wieku 10-18 lat obowiązuje opłata w 
wysokości połowy kwoty, czyli 250 koron. 
Opłatę należy uiścić w hotelu. 

▪ W przypadku pytań dotyczących pobytu w 
hotelu prosimy o kontakt telefoniczny z 
recepcją. 

▪ Podczas trwania kwarantanny wjazdowej 
skontaktuje się z Tobą Krajowe Centrum 

Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii, 
które pokieruje i sprawdzi, czy podróżni do 
Norwegii przestrzegają zasad kwarantanny. Z 
podróżnymi wjeżdżającymi do Norwegii 
skontaktujemy się za pomocą wiadomości 
SMS i ewentualnie telefonicznie w różnych 
językach, aby zapoznać Cię z przepisami 
dotyczącymi testu i kwarantanny. 

 
Test w kierunku Covid-19 

▪ Powinieneś być w stanie przetestować się w 
kierunku Covid-19. W zależności od tego, skąd 
pochodzisz i jaki jest tam poziom zakażeń, 
będziesz miał możliwość przetestowania się 
podczas kwarantanny i w hotelu 
kwarantannowym. Wszyscy przebywający na 
kwarantannie wjazdowej zobowiązani są do 
wykonania testu PCR 7. dnia po przybyciu. 
Aktualne informacje o tym, co Cię dotyczy, 
znajdziesz na następującej stronie 
internetowej: 
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/ 

▪ Zlecenie badania należy zgłosić w recepcji, 
covidtest@bodo.kommune.no lub dzwoniąc 
pod numer telefonu koronowego +47 75 59 33 
10. 

▪ Jeśli posiadasz norweski numer ubezpieczenia 
społecznego, możesz samodzielnie zamówić 
test, korzystając z następującego linku: 
https://bodo.kommune.no/korona-telefon-og-
korona-testing-covid-19/category3210.html lub 
za pomocą kodu QR na dole listu 
informacyjnego. 

▪ Zachęcamy do przeprowadzania regularnych 
testów w okresie kwarantanny, aby jakakolwiek 
infekcja mogła zostać wykryta, zanim 
rozprzestrzeni się na inne osoby. 

▪ Wyniki badań pojawiają się po 1-3 dniach od 
badania. Pozytywny wynik testu jest zgłaszany 
telefonicznie, gdy tylko będzie dostępny. 
Negatywne wyniki zostaną umieszczone na 
stronie helsenorge.no dla osób posiadających 
norweski numer ubezpieczenia społecznego. 
Jeśli nie masz norweskiego numeru 
ubezpieczenia społecznego, otrzymasz SMS z 
gminy Bodø. 

 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/


 

Opieka zdrowotna: 
 

▪ Jeśli masz pytania dotyczące Covid-19, 
przepisów dotyczących badań lub 
kwarantanny, odwiedź 
www.helsenorge.no/en/coronavirus/ lub 
zadzwoń na infolinię dotyczącą koronawirusa 
pod numerem telefonu 75 59 33 10 (godziny 
pracy od poniedziałku do piątku 10.00-15.00, 
sobota/niedziela 11.00-14.00.) Możesz również 
zadzwonić pod numer Krajowego telefonu 
informacyjnego dotyczącego koronawirusa + 
47 815 55 015 

▪ W przypadku wystąpienia objawów ze strony 
układu oddechowego, takich jak gorączka, 
kaszel lub uczucia „ciężkiego oddechu”, należy 
pozostać w pokoju hotelowym i zadzwonić na 
infolinię dotyczącą koronawirusa pod numerem 
telefonu 75 59 33 10 lub na pogotowie w Bodø 
116 117. 

▪ W przypadku pilnej potrzeby opieki zdrowotnej 
zadzwoń pod numer 113. 

▪ Jeśli potrzebujesz innej opieki medycznej, 
zadzwoń na pogotowie w Bodø tel. 116 117. 

 
Usługi tłumaczeniowe: 
 

▪ Jeśli potrzebujesz tłumacza, możesz 
zadzwonić do recepcji hotelu, a oni skontaktują 
się z władzami miasta Bodø, które zapewnią 
Ci tłumacza. 

 
W przypadku naruszenia kwarantanny: 
 

▪ W hotelu mogą przebywać ochroniarze, którzy 
czuwają nad przestrzeganiem przepisów 
dotyczących kwarantanny. 

▪ Jeśli kwarantanna zostanie przerwana, 
skontaktujemy się z policją i rozważy ona 
wszczęcie postępowania karnego. 

 
Jeśli zakończysz pobyt w Norwegii przed końcem 
okresu kwarantanny: 

▪ Jeśli chcesz wrócić do swojego miejsca 
pochodzenia/kraju ojczystego przed 

zakończeniem okresu kwarantanny, możesz to 
zrobić, ale musisz sam zorganizować i opłacić 
podróż. 

▪ Przed wyjazdem należy skontaktować się z 
gminą Bodø pod adresem 
covid19@bodo.kommune.no lub tel. 477 12 
544 i powiadomić o zakończeniu pobytu. 

▪ Wychodząc, należy nosić maskę na twarzy w 
środkach transportu publicznego, takich jak 
autobus lub taksówka. 

 
Kontynuuj kwarantannę poza hotelem 
kwarantannowym 

▪ Jeśli opuszczasz hotel kwarantannowy w celu 
dokończenia pozostałego okresu kwarantanny 
wjazdowej w innym odpowiednim miejscu 
zakwaterowania, musisz zaktualizować te 
informacje w IRRS (entrynorway.no) przed 
opuszczeniem hotelu. 

▪ Przez odpowiednie zakwaterowanie rozumie 
się miejsce, w którym można uniknąć bliskiego 
kontaktu z innymi. Zakwaterowanie musi mieć 
również prywatny pokój z TV i Internetem, 
łazienkę i własną kuchnię lub dostępem do 
usługi gastronomicznej. 

 
Po zakończeniu okresu kwarantanny: 

▪ Podczas podróży z hotelu kwarantannowym 
nadal ważne jest przestrzeganie ogólnych 
przepisów dotyczących kontroli infekcji: 
o Dobra higiena rąk i kaszlu. 

o Zwiększona (przynajmniej jeden metr) 
odległość od osób innych niż bliscy. 
o Jeśli wystąpią objawy infekcji dróg 
oddechowych, zostań w domu. 

▪ Jeśli wystąpią objawy Covid-19, powinieneś 
zostać przebadany. 
o Badanie można zamówić dzwoniąc na 
infolinię dotyczącą koronawirusa pod numer 
telefonu 75 59 33 10 lub 116 117. 
o Objawy Covid-19 mogą obejmować kaszel, 
gorączkę, świszczący oddech, zmniejszona 
zdolność odczuwania smaku i zapachu, ból 
głowy, letarg i bóle mięśni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


