
Kristiansand’da Yerel Tedbirler 
 

2 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yerel tedbirler 

Kreş ve okullar 
• Kreş ve okullar halen sarı tedbir seviyesinde devam etmektedir.  
• Ortaokullar, 12 Mart Cuma günü de dahil olmak üzere kırmızı tedbir seviyesinde devam 

etmektedir. 
• Liseler, aksi ilan edilene kadar halen kırmızı tedbir seviyesinde devam etmektedir.  
• Okulların yerel kuralları için velilerin okul internet sitelerine bakmaları rica olunur.  

Maske 
• Bir metrelik sosyal mesafenin sağlanamadığı kamu alanlarında maske takılması zorunludur. 

Bu kural, 12 yaşın altındaki çocuklar için geçerli değildir.  

Evlerde, beşten fazla ziyaretçi ağırlama yasağı 
• İstisna: Örneğin doğum günü kutlaması gibi ziyaretçilerin hepsinin aynı kreş veya okul 

grubuna (kohort) ait oldukları durumlar. 

Etkinlikler 
Dini toplantılar da dahil olmak üzere, etkinlik gerçekleştirmek yasaktır, bazı istisnalar hariç: 

• Ulusal kurallara uygun yapılan cenaze merasimleri 
• Seyirci olmaksızın nikahlar, vaftiz ve benzeri törenler. 
• Etkinlik tanımını burada bulabilirsiniz 

Yemek ve içki servis yerleri 
• Paket servis sağlayan yerler hariç, yemek ve içki servis yerleri kapalı tutulacaktır. 
• Otellerdeki yemek servis yerleri, otelde kalan konuklarına yemek servisinde bulunabilirler. 

Spor salonları 
• Bireysel rehabilitasyon sağlayan yerler hariç, spor salonları kapalı tutulacaktır. 

Çocuk ve gençler için okul sonrası faaliyetler 
• 20 yaşın altındaki çocuk ve gençlerin okul sonrası faaliyetleri ulusal önerileri takip eder. 
• Tek seferlik etkinlikler yasaktır. 

Kapalı mekan eğlence parkları, oyun salonları, oyun parkları, bovling salonları ve benzeri 
Bu tarz yerler kapalı tutulacaktır. 

Yüzme Havuzları ve Spa 
Yüzme havuzları, su parkları, spa mekanları kapalıdır, bazı istisnalar hariç: 

• 20 yaşın altındakilere yüzme okulu, ilkokul öğrencileri ve daha küçük çocuklar için yüzme 
kursu ve antrenmanı ile profesyonel sporcular için yüzme. 

• Bireysel veya küçük gruplara sağlanan ve aranjörü olan rehabilitasyon ve antrenman.  

Yetişkinler için spor ve aktiviteler 
• 20 yaşın üzerindeki yetişkinler için Kapalı mekanda spor ve aktivite düzenlemek yasaktır. Dış 

mekanda düzenlenen organize antrenman serbesttir, ancak sayısı 10 kişiyi aşmayıp en az bir 
metrelik sosyal mesafenin korunması gerekmektedir.  

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/hva-er-et-arrangement/


Halkın tüm için geçerlidir: 
• Yakın temaslı kişilerinizin sayısını kısıtlamak amacıyla günlük hayatınızda olabildiğince az 

sayıda kişiyle görüşün. 
• Karşılaştığınız herkesle en az bir metrelik sosyal mesafeyi koruyun. 
• Smittestopp uygulamasını indirin. 
• Olabildiğince evden çalışın. 
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