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NYHET

Endringer i reiseråd for Sverige og andre
europeiske land fra 8. august
Publisert 06.08.2020

Smitte har økt i Frankrike, Tsjekkia, Sveits og Monaco. Fra natt til lørdag kreves
derfor regjeringen innreisekarantene for de som kommer fra disse landene. Det er
også endringer for svenske regioner.

På grunn av økningen av smitte den siste tiden har regjeringen besluttet å endre status for følgende
land og regioner:

Sverige:

Personer fra følgende regioner kan nå reise karantenefritt (endres fra rødt til grønt i
smittekartet): Uppsala, Södermanland, Dalarna, Västerbotten. 

Følgende regioner blir på ny omfattet av reisekarantene (endres fra grønne til røde områder i
kartet): Kronoberg, Skåne. 

Andre europeiske land:

Følgende land blir på ny omfattet av reisekarantene (blir røde land): Frankrike, Tsjekkia,
Sveits, Monaco.

Ingen land endres fra «rødt til grønt».

I Frankrike, Sveits og Tsjekkia har det de siste 14 dagene vært mellom 22 og 28 nye tilfeller per
100 000 innbyggere, i Monaco er tallet 36.

Gjelder fra natt til lørdag

Endringen i anbefalingene gjelder fra til lørdag 8. august. Alle reisende fra «røde land», også fra
de som nylig har skiftet fra «grønt» til «rødt», blir da ilagt 10 dager karantene.

 - med nytt kart som viser røde og grønne land fra 8. august
2020
Oppdaterte reiseråd for Europa

 - pressemelding fra
Utenriksdeartementet 
Endring i reiseråd for Frankrike, Sveits, Tsjekkia og Monaco

FHI leverer annenhver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene.
Oppdateringer kan komme oftere dersom et land, eller en region i et nordisk land, får en forverret

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#land-og-omraader-med-tilstrekkelig-lav-smittespredning
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endring-i-reiserad-for-frankrike-sveits-og-tsjekkia/id2724098/
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smittesituasjon. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land og regioner som
omfattes av innreisekarantene.

Informasjon om reiser og karantene:

 (Utenriksdepartementet)Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

