
 

Sveiki atvykę į Budė 
 
Kadangi Jūs atkeliavote į Norvegiją iš užsienio,  privalote būti karantine iki dešimties dienų. Tam 
tikslui Jums yra skiriamas viešbutis. Karantine taikomos taisyklės, susipažinti su jomis yra jūsų 
pareiga ir atsakomybė, už tai  atsakingas esate Jūs pats. Pažeidus karantino pareigą, bus kreipiamasi 
į policiją. Policija įvertins galimybę taikyti baudžiamąjį persekiojimą ir (arba) įpareigoti išvykti iš šalies. 
 
Atvykimo taisyklės ir pareiga apsistoti karantino viešbučiuose nuolat kinta. Mes rekomenduojame 
karantinuojantis informaciją apie save pateikti valdžios institucijų internetiniuose puslapiuose. Bendrą 
ir atnaujintą informaciją apie karantino taisykles galite rasti svetainėje 
www.helsenorge.no/koronavirus/. 
Jei turite klausimų, informaciją galite gauti susisiekę su Nacionaliniu koronos viruso centru telefonu 
tel. +47 815 55 015. 

 
Jūsų viešnagė karantino viešbutyje:  

▪ Budė savivaldybė ar, tikėtina, pasienio 
kontrolė informuos jus apie tai, kuriame 
viešbutyje turėsite apsistoti. 

▪ Kaukę būtina dėvėti iki atvyksite į paskirtą 
viešbučio kambarį; vėliau ją būtina užsidėti 
visur ir visada,  kai būsite už viešbučio 
kambario ribų. 

▪ Prieš atvykdami į viešbutį paskambinkite į 
Jums priskirto viešbučio registratūrą. 
Viešbučio darbuotojai informuos jus apie 
atvykimo vietą ir suteiks praktinės 
informacijos apie jūsų viešnagę. 

▪ Atvykus yra prievolė užsiregistruoti 
viešbutyje. Registracijos metu turite 
pranešti  prieigą prie nuorodos numerio, 
kurį gavote registruodamiesi IRRS 
(entrynorway.no) 

▪ Esantiems karantine ar izoliacijoje, atvirais 
viešbučio patogumais ir bendromis 
patalpomis naudotis draudžiama. 

▪ Stenkitės kuo mažiau išeiti iš viešbučio. 
Tai darykite tik tada, kai galite išvengti 
artimo kontakto su kitais asmenimis. 

▪ Izoliacijos metu  viešbutyje venkite bet 
kokio bendravimo, stenkitės būti tik savo 
viešbučio kambaryje. 

▪ Viešbutyje kasdien tiekiami pusryčiai, 
pietūs, vakarienė ir naktipiečiai. Maisto 
patiekimo laikas derinamas su 
registratūra.   Maistas bus padedamas prie 
Jūsų kambario durų. Baigę valgyti viską 
vėl padėkite atgal ir paskambinkite į 
registratūrą, praneškite, jog baigėte 
valgyti.  

▪ Turite susimokėti išskaitą už viešnagę. 
Išskaita yra 500 NOK per parą privatiems 
asmenims ir 500 NOK per parą 
darbdaviams. Gyvenantiems kartu su 
tėvais vaikams, jaunesniems nei 10 metų, 
išskaita netaikoma. Vyresniems,  10 – 18 
metų vaikams, taikoma pusė išskaitos, t.y., 
250 NOK per parą. Išskaita sumokama 
viešbučiui. 

▪ Jei turite klausimų dėl karantino viešnagės 
viešbutyje, galite kreiptis į registratūrą. 
Su jumis susisieks Nacionalinis 
atvykstančiųjų į Norvegiją kontrolės 
centras, patars rūpimais klausimais. Šis 
centras turi prievolę tikrinti, kaip 
atvykusieji, būdami izoliacijoje, laikosi 
karantino taisyklių. Ryšys palaikomas 
SMS žinute ir, galbūt, telefonu, Jums 
suprantama kalba,  kad būtų galima teikti 
patarimus apie Jums atliekamus tyrimus ir 
karantino taisykles. 
 

Covid-19 testavimas 
▪ Turėsite galimybę pasitikrinti dėl Covid-19. 

Priklausomai nuo šalies, iš kurios esate 
atvykę, dėl užkrato paplitimo joje, 
karantino viešbutyje metu turėsite 
galimybę atlikti testą. Patekęs į karantiną 
kiekvienas asmuo po 7 dienų nuo 
atvykimo privalo atlikti PGR testą.  
Atnaujintą informaciją apie Jums aktualius 
dalykus rasite šiame puslapyje: 
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/ 

▪ Apie tyrimų užsakymą turite pranešti per 
registratūrą, 
covidtest@bodo.kommune.no, arba 
paskambinę karštosios linijos telefonu +47 
75 59 33 10. 

▪ Jei turite Norvegijos asmens kod1, galite 
užsisakyti testą savarankiškai, 
naudodamiesi šia nuoroda: 
https://bodo.kommune.no/korona-telefon-
og-korona-testing-covid-
19/category3210.html arba naudokite QR 
kodą, nurodytą informacinio laiško 
apačioje. 

▪ Mes rekomenduojame karantino 
laikotarpiu reguliariai atlikti tyrimus, kad 
būtų galima laiku nustatyti bet kokią 
infekciją (užkratą), jai dar neišplitus. 

▪ Apie tyrimo rezultatus pranešama praėjus 
1-3 dienoms nuo mėginių paėmimo. Jei 
rezultatas būtų teigiamas, Jums bus 

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


 

pranešta iš karto. Asmenims, turintiems 
Norvegijos asmens kodą, neigiami 
atsakymai skelbiami tinklalapyje 
helsenorge.no. Jei neturite Norvegijos 
asmens kodo, gausite SMS žinutę iš Budė 
savivaldybės. 

 
Sveikatos pagalba:  

▪ Jei turite klausimų dėl „Covid-19“, 
testavimo ar karantino taisyklių, žr. 
www.helsenorge.no/en/coronavirus/ arba 
paskambinkite karštosios linijos telefonu 
75 59 33 10 (darbo laikas pirmadieniais – 
penktadieniais 10.00–15.00, šeštadieniais 
/ sekmadieniais 11.00 val. – 14.00 val.) 
arba Nacionaliniu koronaviruso 
informacijos telefono numeriu + 47 815 
55 015. 

▪ Jei Jums pasireikštų kvėpavimo takų 
simptomai, pvz., karščiavimas, kosulys ar 
sunkus kvėpavimas, privalote visiškai 
izoliuotis viešbučio kambaryje ir nedelsiant 
paskambinti karštosios linijos telefonu 75 
59 33 10 arba Budė budinčiojo sveikatos 
pagalbos numeriu 116 117. 

▪ Prireikus skubios sveikatos priežiūros 
pagalbos, skambinkite telefonu 113. 

▪ Jei jums reikalinga kita sveikatos 
priežiūros pagalba, paskambinkite į Budė 
budinčiąją sveikatos pagalbą telefonu 
116 117. 

 
Vertimo žodžiu paslaugos: 

▪ Jei jums reikalingas vertėjas bendravimui, 
galite paskambinti į viešbučio registratūrą. 
Budė savivaldybė pasirūpins, kad 
gautumėte vertėją. 
 

Karantino pažeidimo atveju: 
▪ Viešbutyje gali būti apsaugos darbuotojų, 

kurie užtikrina karantino taisyklių 
laikymąsi. 

▪ Jei karantiną nutrauksite savavališkai, bus 
susisiekta su policija, kuri spręs klausimą 
dėl baudžiamojo persekiojimo. 

 
 
 
 
 

Jei atšaukiate viešnagę Norvegijoje 
nepasibaigus karantino laikotarpiui:  

▪ Jei norite grįžti į savo kilmės vietą / gimtąją 
šalį dar nepasibaigus karantino 
laikotarpiui, galite tai daryti, tačiau kelionę 
organizuoti ir susimokėti turite patys. 

▪ Tokiu atveju prieš išvykdami privalote 
susisiekti su Budė savivaldybe 
covid19@bodo.kommune.no arba tel. 477 
12 544 ir pranešti, kad atšaukiate savo 
viešnagę. 

▪ Jei išvažiuojate viešuoju transportu, 
pavyzdžiui, autobusu ar taksi, būtina 
dėvėti kaukę.  

 
Karantino pratęsimas ne karantino 
viešbučiuose: 

▪ Jei išvykstate iš karantino viešbučio 
užbaigti likusį karantino laiką kitoje 
pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, prieš 
išvykdami iš viešbučio turite atnaujinti 
savo kelionę IRRS (entrynorway.no). 

▪ Tinkama gyvenamoji vieta reiškia vietą, 
kurioje galima išvengti artimo kontakto su 
kitais asmenimis. Naujoje gyvenamojoje 
vietoje taip pat turi būti privatus kambarys 
su televizoriumi ir internetu, vonios 
kambarys, virtuvė ar teikiamos maitinimo 
paslaugos. 

 
Pasibaigus karantino laikotarpiui: 

Išvykstant iš karantino viešbučio vis tiek 
svarbu laikytis bendrų infekcijos kontrolės 
taisyklių: 

▪ rankų ir kosėjimo higienos;  
▪ bent vieno metro atstumo nuo kitų, 

išskyrus artimiausius Jums žmones;  
▪ pajutę kvėpavimo takų infekcijos 

simptomus, likite namuose; 
▪ jei įtariate Covid-19 simptomus, kreipkitės 

dėl tyrimo. 
 
Testą galima užsisakyti karštosios linijos 
telefonu 75 59 33 10 arba per 116 117. 
 
Covid-19 simptomai gali būti: kosulys, 
karščiavimas, sunkus kvėpavimas, 
sumažėjęs ar dingęs skonis ir kvapas, 
galvos skausmas, mieguistumas, raumenų 
skausmai. 

 
Viešbučių telefono numeriai ir adresai 
Radisson Blu Bodø: 75 51 90 06 Storgata 2  
Thon Hotel Nordlys: 75 53 19 00 Moloveien 14  
 
Informacija apie karštosios linijos telefoną  
ir koronos tyrimus: 

tel:+4775531900

