
Etap 4 odroczony – aktualizacja etapu trzeciego planu ponownego 
otwarcia 
 
Zgodnie z zaleceniami Urzędu ds. zdrowia oraz FHI, rząd podjął decyzję o 
odroczeniu wdrożenia 4 etapu otwierania społeczeństwa. Do przejścia na etap 4 
może dojść najwcześniej pod koniec lipca lub na początku sierpnia. 
 
Jest to uzasadnione między innymi niepewnością związaną z rozwojem sytuacji 
epidemiologicznej oraz wariantem delta, jak też dostawami szczepionek. Rząd luzuje 
jednak pojedyncze obostrzenia w aktualnym 3 etapie planu ponownego otwierania 
społeczeństwa. 
 
- To dane, a nie daty decydują o postępach w ponownym otwieraniu społeczeństwa. 
Istnieje ryzyko, że wariant delta wywoła czwartą falę zarażeń w niezaszczepionej 
części populacji, wśród osób, które otrzymały tylko jedną dawkę lub należą do grup 
narażonych. Urząd ds. zdrowia oraz FHI zalecają, aby nie przechodzić teraz do etapu 
4. Popieramy to. Do przejścia do kolejnego etapu może dojść najwcześniej pod koniec 
lipca lub na początku sierpnia. To rozwój sytuacji epidemiologicznej oraz obciążenie 
chorobami, wydolność służby zdrowia oraz liczba zaszczepionych decydują o tym, czy 
możemy przejść do etapu 4 – powiedziała premier Erna Solberg.  
 
Wielka Brytania oraz Izrael to dwa kraje, które podaje się za przykład sukcesu w tym 
półroczu, z powodu szybkiego i skutecznego szczepienia. Jednak wariant delta 
spowodował odroczenie ponownego otwierania społeczeństwa w Wielkiej Brytanii, 
natomiast w Izraelu wprowadzono nowe obostrzenia po tym, jak zlikwidowano tam 
większość obostrzeń tej wiosny. 
 
- Od 18 czerwca rząd poluzował wiele obostrzeń w ramach etapu 3. Podróżujemy teraz 
więcej, spotykamy się z większą ilością ludzi i musimy przyglądać się konsekwencjom 
tych działań, zanim bardziej się otworzymy. Rozpowszechnienie się wariantu delta w 
innych krajach napawa niepokojem – powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie.  
 
Aktualizacje w etapie 3: Wydarzenia z zaświadczeniem koronawirusowym 
Od północy, w nocy na czwartek 8 lipca zwiększamy liczbę wydarzeń publicznych, 
przy okazji których będzie wykorzystywane zaświadczenie koronawirusowe oraz test 
dopuszczający.  
 
Liczba osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniach na świeżym powietrzu z 
zaświadczeniem oraz testem wzrasta z 5000 do 7000, o ile wszyscy siedzą na stałych 
przypisanych miejscach i są podzieleni na kohorty (szczegóły w tabeli).  
 
Nadal obowiązuje wymóg serwowania alkoholu do stolika, ale na tego typu 
wydarzeniach nie obowiązuje już zakaz wpuszczania uczestników po godzinie 24.  
 



Osoby chronione nie muszą utrzymywać dystansu od osób w ramach tego samego 
towarzystwa, za wyjątkiem osób w tym towarzystwie, które nie są chronione i 
znajdują się w grupie ryzyka.  
 
- Przy wykorzystaniu zaświadczeń koronawirusowych, ryzyko wybuchu ognisk 
zakażeń jest mniejsze. Te zmiany ułatwią latem odbywanie się festiwali i wydarzeń w 
bezpieczny sposób – powiedziała Solberg. 
 
 
 W pomieszczeniach Na zewnątrz 

Stałe przypisane 
miejsca 

Maksymalnie 3000 osób 
(zwiększenie z 2500 osób) Do 
500 w kohorcie, maksymalnie 
50% pojemności. 

Maksymalnie 7000 osób 
(zwiększenie z 5000 osób) Do 
500 w kohorcie, maksymalnie 
50% pojemności. 

Bez stałych 
przypisanych 
miejsc 

Maksymalnie 1500 osób 
(zwiększenie z 1000 osób) Do 
500 w kohorcie, maksymalnie 
50% pojemności. 

Maksymalnie 3000 osób 
(zwiększenie z 2000 osób) Do 
500 w kohorcie, maksymalnie 
50% pojemności. 

 
Przedszkola, świetlice (SFO) i szkoły na obszarach, gdzie występuje duża liczba 
zakażeń, powinny przygotować się na poziom żółty 
Wcześniej rząd informował, że szkoły i przedszkola mogą jesienią przygotować się na 
poziom zielony. Większe rozprzestrzenienie się wariantu delta oraz niepewniejsza 
sytuacja epidemiologiczna mogą jednak mieć również konsekwencje dla przedszkoli, 
świetlic oraz szkół.  
 
Na poziomie zielonym nie ma podziału na kohorty. Dlatego w razie zakażenia, wielu 
uczniów i pracowników musiałoby iść na kwarantannę. Władze do spraw zdrowia 
pracują więc nad analizą strategii TISK w kontekście zielonego poziomu 
przedszkolach i szkołach. Póki co, przedszkola, świetlice (SFO) i szkoły na obszarach, 
gdzie występuje duża liczba zakażeń, powinny przygotować się na poziom żółty. 
Dotyczy to szczególnie przedszkoli i świetlic, które otwierają się w sierpniu wcześniej 
niż szkoły.  
 
Zasady kwarantanny dotyczące zagranicznych sportowców 
 
Rząd dostosowuje zasady kwarantanny wjazdowej i wprowadza wyjątek od restrykcji 
wjazdowych dla zagranicznych sportowców wyczynowych oraz niezbędnego 
personelu pomocniczego przy wjeździe do Norwegii w związku z uczestnictwem w 
wielu międzynarodowych wydarzeniach sportowych.  
 
Dotyczy to: 
• Meczy kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie mężczyzn, 

26-29 sierpnia  
• Champions League oraz EHF Cup piłki ręcznej kobiet i mężczyzn w sierpniu 



• Kwalifikacje do UEFA Champions League oraz UEFA Conference League w piłce 
nożnej kobiet i mężczyzn 

• Wyścigów rowerowych Ladies Tour of Norway w Viken, Tour of Norway w 
Rogaland oraz Arctic Race of Norway w Troms og Finnmark. Są to duże, 
międzynarodowe wydarzenia z tradycjami w Norwegii, a wszystkie odbywają się 
w sierpniu.  

 
Uczestnicy tych wydarzeń sportowych mogą wjechać na teren kraju i objęci są 
wyjątkiem od pobytu w hotelu kwarantannowym. Będą mieli dopasowane zasady 
kwarantanny tak samo, jak to wcześniej robiono w związku z międzynarodowymi 
zawodami sportowymi.   
 
Kwarantanna wjazdowa ma się odbyć w odpowiednim miejscu pobytu. Musi być 
możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami, musi również być do 
dyspozycji osobny pokój, łazienka i kuchnia lub zapewnione wyżywienie. 
 
Rząd planuje również objąć wyjątkiem od restrykcji wjazdowych uczestników i 
personel pomocniczy na mistrzostwach świata w zapasach, mistrzostwach świata w 
trójboju siłowym oraz mistrzostwach Europy w curlingu, które będą organizowane w 
Norwegii w październiku i w listopadzie. Będziemy prowadzić rozmowy z 
przedstawicielami świata sportu, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania dotyczące 
zasad kwarantanny wjazdowej, jakie będą obowiązywać w przypadku tych wydarzeń.  


