En lang og slitsom reise mot Norge
På nettstedet «Nordmenn på den franske Riviera» fant vi går et innlegg som vi tror
mange vil ha interesse av å lese. Det handlet om en reise hun foretok fra Nice til
Oslo med hotellkarantene ved ankomst Oslo. Det er skrevet fra karantenehotellet av
Celina Kathleen Schou, og vi har fått hennes tillatelse til å gjengi innlegget i sin
helhet her.
Mandag 31. mai reiste jeg fra Nice via Frankfurt til Oslo. Her kan dere lese litt om
min erfaring.
Som alle reisende så opplevde jeg på forhånd mange endringer på flybilletten. Jeg
valgte til slutt å reise med et 90 minutters flybytte i Frankfurt. Og sikret meg at det var
et fly senere på dagen om jeg ikke rakk det første.
Lufthansa.com har veldig bra informasjon om innreisekrav både for transitpassasjerer og til endelig reisemål. Det så ut som om at all den nyeste informasjonen
var lagt inn.
På grunn av innreisekravene til Norge måtte jeg ha en 24 timers test som var litt
problematisk, fordi det er få steder som tilbyr det på søndager. Jeg ringte
vaktapoteket nærmest meg - men de kunne ikke gi noe definitivt svar. Jeg valgte
derfor å gå til den private klinikken Maison Medicale i Cannes Bocca. Testen ble
raskt unnagjort av en hyggelig lege og jeg fikk med meg attesten jeg var kommet for.
Jeg møtte opp på Terminal 2 omtrent 2 timer før avreise og det var allerede en bra
kø foran de fem innsjekkingsskrankene (Det var innsjekking også til et Swissair fly).
Det gikk utrolig sakte fremover. Det var tydelig at mange reisende ikke hadde papirer
i orden. Etter én time var det min tur - og etter få minutter var bagasjen levert inn.
Neste utfordring var skanning. Der var det ikke god kapasitet, og det var tydelig at de
ansatte ikke var like drillet som tidligere. Etter nok en halvtime med venting var jeg
endelig igjennom, og flyet hadde startet med ombordstigning. Så et tips - Vær ute i
ekstremt god tid!
Flyet til Frankfurt kom sent av gårde, og som flygeren sa: "De mangler visst trening
på innsjekking". Straks alle passasjerene var med, kom flyet seg av gårde. For min
del medførte sen avgang usikkerhet i forhold til fly videre. Jeg rakk frem til min
«gate» akkurat før de stengte - og var selvfølgelig spent på bagasjen min. Lufthansa
har en flott app - og der kunne jeg se at bagasjen også rakk frem.
Flyturen gikk bra og flyet landet på Gardermoen i henhold til rutetid. Køene i
passkontrollen var velordnet med god avstand mellom folk. Jeg var på forhånd klar
over at det ble tre dager på karantenehotell til tross for to Pfizer-sprøyter og negativ
test.
Politimannen jeg traff på, var riktig hyggelig - men jeg så at i noen av lukene bortover
var det mye krangling. Jeg ble geleidet frem til en innhegning - og der startet venting
og følelsen av å bli berøvet min frihet.
Når området var fullt, måtte vi gå i en lang rekke (som barnehagebarn) med en vakt
foran og en vakt bak. Vi ble geleidet rett forbi taxfree (NB: Pass på å ta med før
landing i Norge hvis det er aktuelt) og hentet bagasje. Deretter gikk turen til et
koronatest-område. Her var det flere skjemaer å fylle inn og mer venting. Jeg var
uheldig og kom til en meget uerfaren og forsiktig tester - kanskje hun var en ung
sykepleiestudent. Så var det inn i et tettpakket venteområde, uten nok sitteplasser og
masse passasjerer som hadde kommet fra Doha, Quatar.
Etter ca. 30 minutter kom svaret - negativt selvfølgelig. Da gikk turen inn i et nytt
overfylt venteområde der man skulle stille seg i kø for å ta buss til et karantenehotell.
Hvor man ender er helt bingo. Jeg endte på et Choice hotell på Gardermoen.

Innsjekking gikk greit, men det var null informasjon å få om det som var viktig for
meg: måltider, lufteturer ut av rommet og testing ut av hotellkarantene. Kommunen
har to ansatte på plass for å svare på spørsmål. De er hyggelige, men kan ikke svare
på alt. Som de sier - informasjon og rutiner endrer seg fra dag til dag.
For tiden er det lite servering på fly - på første tur var det en flaske vann. På andre
tur var det vann og en liten sjokolade. Så når jeg var fremme på hotellet, tre timer
etter at jeg landet – kl.18:00 var jeg ganske sulten (Tips: Ta med mat til flyturen).
Jeg har lest mange innlegg og sett mange bilder av maten på karantenehotellene så jeg var veldig spent. For sikkerhets skyld hadde jeg tatt med nødmat. Maten er
egentlig helt OK, omtrent som det jeg har vært vant til i bedriftskantiner. Min eneste
klage er serveringstidene. Den kommer på døren - frokost ca 8:30 - 9:00, lunsj ca
13:30 - 14:00 og middag ca 19:00 - 19:30. Porsjonene er en OK størrelse for meg men min samboer hadde nok gått sulten. I resepsjonen kunne de fortelle at det er
mulig å bestille levering fra Oda (Kolonial.no), en lokal kebab og en pizzarestaurant.
Samtidig fikk jeg beskjed om at det overhodet ikke var lov å dra på nærmeste butikk
eller bensinstasjon.
Dagen etter ankomst ble jeg oppringt fra en person som jobbet på et
oppfølgingssenter og ble kryssforhørt i forhold til formålet med reisen og min
forståelse av karanteneregler. Hun ville også vite om jeg hadde tenkt å teste meg ut
etter tre dager, og jeg fikk streng beskjed om at jeg var lovpålagt å teste meg på dag
7.
De fleste som bor her er arbeidsreisende, og flere undrer seg på hvorfor de har
havnet på hotell. De som kom fra Skottland med KLM, via mellomlanding i
Amsterdam, ble definert som reisende fra Nederland - så de er ikke spesielt fornøyd
fordi Storbritannia for tiden er et gult land. Akkurat den regelen hadde jeg ikke fått
med meg. (når man kommer fra land med lav smitte slipper man karantenehotell –
Storbritannia karakterisert som det. Red.anm.)
Så dagene går med til lufteturer, rydding på min PC og en god bok.
Jeg håper at hotellkarantene snart er en saga blott for nordmenn.
Et lignende innlegg ligger på Minerva.nett:
https://www.minervanett.no/covid19-karantene-koronavirus/et-fryktelig-usympatiskdarlig-bilde-av-norge/381681?fbclid=IwAR3NtPSZRoyAicd-o1WqqdhO566Z4XDGsVtwfFjcuM-5kcQdvtfmXT9k34

