
Recomendações de viagem 
 

Este aviso de viagem se destina a reduzir o risco dos noruegueses serem infectados no exterior e 

de pessoas infectadas com destino à Noruega. 

 
  

O Instituto de Saúde Pública da Noruega e o Ministério das Relações Exteriores 

fornecem conselhos de viagem relacionados ao coronavírus. As recomendações 

podem mudar rapidamente.  
 

 Por favor, acesse o site do Instituto Público de Saúde para conselhos de viagem 

relacionadas ao coronavírus : https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-

advice/facts-and-general-advice/travel- conselho-2019cov /. O objetivo é reduzir 

o risco de noruegueses se infectarem e carregarem o virus para Noruega. 

 

 Por favor, veja o aviso de viagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

relacionado ao coronavírus. O Ministério emite esse aviso de viagem a fim de 

notificar os Noruegueses sobre viajar para países, áreas e regiões específicas ou 

de deixar tal lugar com destino à Noruega. 

  

Por que as restrições de vôo e transporte estão sendo 

introduzidas? 
 

A Diretoria Norueguesa de Saúde não está atualmente autorizando chegadas vindas de 

áreas onde o risco de infecção é alta - ou seja, a partir de países sobre os quais o 
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Instituto de Saúde Pública emitiu esse aviso de viagem. Exceções são feitas para 

pessoas que retornam à Noruega ou que residem na Noruega. As medidas estão a ser 

implementadas para evitar indesejável entrada. Os viajantes estão sendo convidados a 

retornar ao país de origem ou colocados em quarentena. Para operacionalizar isso, a 

Diretoria de Saúde entrará em contato com os países e municípios afetados, que 

tenham aeroportos e portos. Isso se aplica a aeronaves, navios de cruzeiro e outros 

tipos de tráfego de barcos.  

  

Eu estive fora do país. Devo ficar em casa? 
 

Todos os que estiveram fora dos países nórdicos devem ficar em casa por 14 dias 

depois de voltarem a Noruega , independentemente de terem sintomas. 

  

Isso significa: 

 Não vá trabalhar. 

 Evite viajar. 

 Não use transporte público. 

 Evite lugares onde o contato com o próximo seja inevitável.  

 Evite proximidade e contato com terceiros.  

 

Esse política tem efeito retroativo e é aplicável desde 27 de Fevereiro.  

  

Se eu ficar em casa, recebo benefícios por doença? 
 

Você tem direito a licença médica se na opinião de um médico você deva permanecer 

em casa, em suspeita de estar infectado por coronavírus. O mesmo acontece se o 

médico não tiver certeza se você está portando o vírus.  

  

A Administração de Trabalho e Previdência Norueguêsa (NAV) pode aprovar licença 

médica sem exame pessoal no caso de uma doença infecciosa com significância para a 

saúde pública. Mais informações estão disponíveis no site do NAV.  

  

E a respeito de turistas que estejam em conformidade com a 

recomendação de permanecer em casa por 14 dias depois de 

chegar na Noruega?  



Todos os que pretendem vir para a Noruega devem estar cientes e familiarizados com 

a situação atual. 

  

Se os turistas vierem para a Noruega, eles serão solicitados a retornar ao país de 

origem. 

  

Como alternativa, eles devem entrar em contato com o agente de saúde municipal , 

que, por sua vez, deve garantir que sigam as mesmas recomendações que os 

noruegueses que estiveram em áreas com ampla transmissão de coronavírus . 

  

E se eu pousar em um aeroporto Norueguês e planejar outros 

vôos dentro do país?  
 

As pessoas livres de doenças e sintomas podem voar até seu destino final para ficar 

em quarentena em sua própria casa. 

  

Pessoas com sintomas podem ser transportadas para o local de residência – por carro 

particular, por exemplo – Sob o instruir do oficial de saúde municipal. Uma solução 

de emergência seria a de manter a pessoa em quarentena no município onde o 

aeroporto está localizado.  

  

E os noruegueses que planejam voltar para casa do exterior. Eles 

devem permanecer no outro país?  
 

Os noruegueses no exterior devem seguir as recomendações das autoridades locais. 

Perguntas sobre o direito à ressarcimento financeiro devem ser encaminhadas a 

própria companhia de seguro de saude individual.  

  

E as pessoas na Noruega que estiveram no estrangeiro, e que 

tem ido ao trabalho ou escola desde a volta para casa? Eles estão 

sujeitos a quarentena?  
 

Sim, o período retroativo é de 14 dias, o que significa que as pessoas devem ficar de 

quarentena caso a data de chegada esteja dentro desse período.  

  
 



Os profissionais de saúde podem viajar? 
 

Decisão tomada sob a secção 4-1, primeiro parágrafo, do Ato da Prevenção da Saúde 

sobre a proibição de viagens internacionais por profissionais da saude que trabalham 

na assistência ao paciente: os profissionais de saúde que trabalham na assistência ao 

paciente são proibidos de viajar ao exterior. A proibição se aplica a viagens oficiais e 

viagens particulares.  

  

Por que os profissionais de saúde são proibidos de viajar? 

Isso é feito para manter o nível necessário de serviços de saúde e cuidados na situação 

atual. 

  

Quanto tempo durará a proibição? 
 

A decisão aplica-se ao período de 12 de Março ate o final de abril 2020. 

  

Em algumas áreas, a transmissão do coronavírus é generalizada? 
 

O Instituto de Saúde Pública continuamente atualizará uma visão geral dos países e 

regiões onde a transmissão é generalizada (https://www.fhi.no/en/op/novel-

coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/ Áreas com transmissão presumida 

em andamento / )  

               

Conteúdo de: Directorat e of Health ( https://www.helsedirektoratet.no/english )   

  
 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/Areas-with-presumed-ongoing-transmission/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/Areas-with-presumed-ongoing-transmission/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/Areas-with-presumed-ongoing-transmission/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.helsedirektoratet.no/english

