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Norjan maahantulomääräykset
Viittaamme 11. toukokuuta päivättyyn kirjalliseen kysymykseen Norjan hallitukselle.
Koronavirus SARS-CoV-2 on levinnyt ihmisten keskuudessa vuodesta 2019 lähtien
aiheuttaen covid-19-tautia. Maailman terveysjärjestö julisti koronaviruksen
kansainväliseksi kansanterveysuhaksi 30. tammikuuta 2020. Se on luokitellut
epidemian myöhemmin pandemiaksi. Tartuntatautilain mukaan covid-19 on yleisesti
vaarallinen tartuntatauti, ja se on luokiteltu vakavaksi epidemiaksi. Tauti on
aiheuttanut hyvin erikoislaatuisen tilanteen, ja sen leviämisen estämiseksi on ryhdytty
useisiin torjuntatoimiin.
Norjan hallitus pyrkii torjumaan covid-19-pandemiaa strategialla, jonka mukaan taudin
leviämistä tulee valvoa jatkuvasti. Valvonnan ansiosta sairaustaakka pysyy alhaisena ja
potilasmäärät ovat hallittavissa. Covid-19-pandemian hillitsemiseksi on tärkeää saada
maahantulijoiden tartunnat kuriin.
Norjan kansallisella maahantulijoiden tarkastuskeskuksella on tärkeä tehtävä kuntien
auttamisessa Norjaan matkustavien seurannassa ja valvonnassa. Maahantulijoita on
niin paljon, ettei kunnanlääkäreillä ja työsuojeluviranomaisella ole kapasiteettia olla
yhteydessä yksittäisiin henkilöihin. Maahantulijoiden tarkastuskeskus auttaa sen
vuoksi
ottamalla
yhteyttä
suuriin
matkustajamääriin.
Maahantulijoiden
tarkastuskeskuksen tehtävänä on tarjota palveluita useilla eri kielillä, lähettää
automatisoituja tekstiviestejä, pitää suoraan yhteyttä priorisoituihin ryhmiin ja antaa
ohjeita esimerkiksi oireiden alkamisen edellyttämistä toimista.
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Maahantulijoiden kansallisesta tarkastuskeskuksesta on säädetty covid-19-asetuksen
pykälässä 5c. Asetus perustuu mm. tartuntatautilain pykälään 4-3. Asetuksen mukaan
on mahdollista laatia määräyksiä tavoitteena ehkäistä tartuntatautien maahantuloa tai
leviämistä muihin maihin (karanteenitoimet). Määräyksissä voidaan myös määrittää
tarkemmat vaatimukset tutkimuksista, tartunnan saneerauksesta ja dokumentaatiosta
muun muassa Norjaan ja sieltä pois matkustamisen yhteydessä.
Määräyksen perusteella kansallinen maahantulijoiden tarkastuskeskus voi ottaa
yhteyttä henkilöihin, jotka tulevat Norjaan liitteessä A mainituilta karanteenia
edellyttäviltä alueilta ja joiden tiedot on kirjattu maahantulorekisteriin. Kansallisen
tarkastuskeskuksen tehtävänä on vähentää maahantulijoiden aiheuttamia tartuntoja
opastamalla testaus- ja karanteenimääräyksistä ja valvomalla niiden noudattamista.
Asetuksen momentista 2 käy lisäksi ilmi, että Norjan terveysvirasto on
maahantulijoiden kansallisen tarkastuskeskuksen rekisterinpitäjä ja että pykälän 5b
mukaisesti kerätyt tiedot voidaan toimittaa ilman salassapitovelvollisuutta
terveysviraston ylläpitämälle maahantulijoiden kansalliselle tarkastuskeskukselle.
Terveysviraston alainen maahantulijoiden kansallinen tarkastuskeskus pääsee myös
MSIS-rekisterin covid-19-testitulosten tietoihin tartuntatautilain §:n 2-2, mom. 8
mukaisesti. Maahantulijoiden tarkastuskeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus
terveydenhuollon henkilökuntaa koskevan lain mukaisesti.
Maahantulijoiden kansallinen tarkastuskeskus voi välittää (myös maahantulijoilta
saatuja) tarvittavia tietoja kunnanlääkäreille ja työsuojeluviranomaiselle tartuntojen
jäljittämiseksi ja karanteenimääräyksen noudattamisen varmistamiseksi.
Kunta on kunnanlääkärin kautta vastuussa covid-19-tartuntojen havaitsemisesta,
arvioinnista ja hoitamisesta omassa kunnassaan. Maahantulijoiden tarkastuskeskuksen
tehtävänä ei ole tehdä ilmoituksia poliisille. Kunnanlääkärin vastuulla on seurata
positiivisen koronanäytteen antaneita henkilöitä, jäljittää tartuntoja ja ryhtyä
tartuntojen torjumistoimiin sekä tarvittaessa osallistaa poliisi työhön. Kunnanlääkäri
on
myös
yhdessä
poliisin
ja
työsuojeluviranomaisen
kanssa
vastuussa
karanteenimääräysten mahdollisen rikkomisen seurannasta.
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