
Zmiany w regionalnych obostrzeniach dla gmin Viken 
 
W województwie Viken wciąż utrzymuje się trend spadkowy, ale w niektórych gminach 
nadal występuje wysoka liczba zakażeń. Rząd zdecydował wprowadzić zmiany w 
regionalnych obostrzeniach. Dwie gminy utrzymają poziom B regionalnych obostrzeń, 
cztery gminy zejdą na poziom C, natomiast trzy gminy zostaną wyłączone z programu. 
Zmiany obowiązują od północy w nocy na sobotę 22.maja. 
 
- Rozwój sytuacji epidemiologicznej jest pozytywny w gminach Viken objętych regionalnymi 
obostrzeniami. Jednak w niektórych gminach poziom zakażeń wciąż jest tak wysoki, że 
utrzymają one obostrzenia na poziomie B, natomiast cztery gminy mogą zejść do poziomu C. 
Trzy gminy, które opuszczają program, są już w trakcie koordynowania lokalnych obostrzeń, 
które będą odpowiadały poziomowi obostrzeń C – powiedział minister zdrowia Bent Høie. 
 
Urząd ds. zdrowia (Helsedirektoratet), Norweski instytut zdrowia publicznego 
(Folkehelseinstituttet), Wojewoda Oslo i Viken (Statsforvalteren) oraz zainteresowane gminy 
prowadziły ścisły dialog w tej sprawie. 
 
Rząd zdecydował, że następujące gminy zachowują poziom obostrzeń B (Wysoki poziom 
obostrzeń) do 25 maja włącznie: 
 

• Lørenskog 
• Ullensaker 

 
Link: Poziom obostrzeń B (Wysoki poziom obostrzeń, regulowany w rozdziale 5B 
rozporządzenia o COVID-19) 
 
Rząd zdecydował, że następujące gminy zejdą z poziomu obostrzeń B na poziom obostrzeń 
C (Dość wysoki poziom obostrzeń) do 25 maja włącznie: 
 

• Lillestrøm  
• Nordre Follo 
• Rælingen  
• Ås 

 
Link: Poziom obostrzeń C (Dość wysoki poziom obostrzeń, regulowany w rozdziale 5c 
rozporządzenia o COVID-19) 
 
Następujące gminy nie będą już objęte regionalnymi obostrzeniami od 22 maja włącznie, ale 
wprowadzają skoordynowane lokalne obostrzenia na poziomie obostrzeń C: 
 

• Bærum 
• Drammen 
• Lier 

 
Więcej na temat poziomów obostrzeń regionalnych 
Rząd może podjąć decyzje co do działań, jakie trzeba wprowadzić w danej gminie i gminach 
okolicznych, jeśli wymagane jest wprowadzanie szybkich i skoordynowanych działań 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń. 

Poziom obostrzeń wybrany dla danych gmin zależy od powagi sytuacji epidemiologicznej. 
Stosuje się trzy poziomy obostrzeń. Są to poziomy A (szczególnie wysoki poziom obostrzeń), 
B (wysoki poziom obostrzeń) i C (dość wysoki poziom obostrzeń). 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2834701
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https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2834703
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2834703


  
Tu opisane są obostrzenia obowiązujące na poszczególnych poziomach 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2835775

	Więcej na temat poziomów obostrzeń regionalnych

