
Korona virüsü hakkında bilgi  

Helsenorge.no 
Son güncel bilgileri helsenorge.no internet sayfalarında bulabilirsiniz. Burada 
gerçekler, tavsiyeler ve belirtiler, kuluçka dönemi, tedavi, yolculuklar, 
düzenlemeler ve koruyucu önlemler hakkında bilgiler yer almaktadır.  

Aradığınız bilgileri helsenorge.no da bulabilirsiniz   

Halk Sağlığı Enstitüsünün İnternet sayfaları fhi.no 
Son güncel bilgileri her zaman Halk Sağlığı Enstitüsünün (Folkehelseinstituttet) 
internet sayfalarında bulabilirsiniz. Burada gerçekler, tavsiyeler ve belirtiler, 
kuluçka dönemi, tedavi, yolculuklar, düzenlemeler ve koruyucu önlemler 
hakkında bilgiler yer almaktadır.   
Aradığınız bilgileri fhi.no’da bulabilirsiniz 

Sağlık Müdürlüğünün bilgi telefonu 815 55 015 
Sorularınıza cevap bulamazsanız, Sağlık Müdürlüğünün (Helsedirektoratet) 
bilgi telefonunu arayabilirsiniz. Orada, örneğin salgın hangi bölgelerde yayılıyor 
ve hangi belirtilere dikkat etmeniz gerekiyor gibi genel merak konusu sorulara 
cevap alabilirsiniz.  

Sağlık Müdürlüğünün (Helsedirektoratet) bilgi telefonunu arayın 815 55 015 

Size bulaştığından kuşkulanıyor musunuz? 
Korona virüsünün size bulaştığından kuşkulanıyorsanız kendi doktorunuza 
(fastlege) veya acil yardım hastanesine (legevakt) telefon edecek ama kendiniz 
sözü edilen yerlere gitmeyeceksiniz.  

Kimlere virüs testi yapılacağına ilişkin kriterler  
Evde karantina altında bulunanlara virüs testi yapılmayacak ve bu kişiler, sağlık 
yardımı ihtiyacı olmadığı taktirde, sağlık kuruluşlarıyla temasa 
geçmeyeceklerdir. Virüs testi, bazı hasta grupları ve solunum yolları belirtileri 
gösteren sağlık personeline ayrılmıştır.  

Halk Sağlığı Enstitüsünün (Folkehelseinstituttet) güncel önerilerine bakın 

Oslo halkı için oluşturulan Korona telefonunu 
arayın 21 80 21 82 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
tel:815%2055%20015%C2%A0
https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-testkriterier/


Şu durumlarda, virüs testi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için Korona 
telefonunu arayabilirsiniz 

• Grip belirtileri varsa 
• Riskli bölgelerde bulunduysanız 
• Korona virüsü bulaşmış biriyle yakın temasta bulunduysanız 

Çalışma saatleri: hafta içi, saat 12:00 - 21:00, cumartesi ve pazar, saat 12:30 - 
19:30. 

Bu telefon çok meşgul olduğu için hastalanan fakat diğer virüs testi kriterlerini 
doldurmayan kişilerin başkalarıyla fazla temasa girmeden evde kalmaları 
istenmektedir. Grip belirtileri gösteren herkesin Korona telefonunu araması 
gerekmemektedir.  

Oslo halkı için oluşturulan Korona telefonunu arayın 2180 2182. 

Kendi doktorunuza (fastlege) telefon edin 
Fikir almak için kendi doktorunuza telefon edin. Korona virüsü nedeniyle 
karantinada kalmanız gerekiyorsa kendi doktorunuz size hastalık raporu 
verebilir. Hem Korona, hem de diğer hastalıklar söz konusu olduğunda, acil 
olmayan durumlarda her zaman önce kendi doktorunuzla temasa geçin.  

Acil sağlık yardımı için Acil Yardım Hastanesine 
(Legevakten) telefon edin 
Hastaysanız ve kendi doktorunuza ulaşamıyorsanız, Acil Yardım Hastanesinin 
116117 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.  

Acil Yardım hastanesini (Legevakten) sadece acil sağlık yardımına ihtiyacınız 
olduğunda aramalısınız. Kış mevsimindeyiz ve solunum yolları şikayetleri 
olanların çoğunun Korona virüsü riski bulunmamaktadır. Önceden telefon 
etmeden kendiniz doktora/acil yardım hastanesine gitmeyin. Eğer hayat ve 
sağlık tehlikedeyse 113’e telefon edin.  

Oslo’daki tüm okul ve kreşler kapatılmıştır 
Oslo Belediyesindeki tüm okul ve kreşler kapatılmıştır. Bu önlem ilk etapta 14 
gün geçerlidir.  

Tüm okul ve kreşler kapatılmıştır. Kreş ve okullar ilk etapta 26 Mart 2020 
tarihine kadar kapalı kalacaktır. Bu süre uzatılabilir.  

Okullar, evde kalan öğrencilere mümkün olduğunca uzak eğitim verecektir.   

tel:21802182


Bu karar aşağıdakiler için geçerlidir:  

• İlkokullar 
• Ortaokullar 
• Liseler 
• Yetişkinler için eğitim (Voksenopplæring) 
• Kreşler 
• Aktivite okulu (Aktivitetsskolen)  
 
Temas bilgileri Eğitim Müdürlüğü - Kontaktinformasjon Utdanningsetaten 
 

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utdanningsetaten/
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