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Więcej ułatwień dla osób zaszczepionych 
Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, chronione są po trzech 
tygodniach od pierwszej dawki przez piętnaście tygodni od jej podania. Od dzisiaj 
osoby te mogą stosować się do tych samych zasad, co osoby w pełni zaszczepione. 
Te same ułatwienia dotyczą również osób, które chorowały na COVID-19 w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy. 
 
– Jesteśmy na drodze do trochę swobodniejszej teraźniejszości. Dzisiaj zapewniamy, że 
wszystkie 1,4 miliona osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki, będą 
miały takie same ułatwienia. Będzie to dotyczyło także tych, którzy przeszli COVID-19 w 
ciągu ostatnich sześciu miesięcy – powiedziała premier Erna Solberg. 
 
Następujące grupy będą odtąd określane jako „chronione” i skorzystają z ułatwień między 
innymi w sytuacjach prywatnych: 

• Osoby, które zostały w pełni zaszczepione. 
• Osoby, które otrzymały jedną dawkę, a od jej podania minęło od 3 do 15 tygodni. 

Jeżeli przebywali w Norwegii przez ostatnie dziesięć dni.  
• Osoby, które chorowały COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 

 
– Zmieniamy zalecenie dotyczące liczby osób, które mogą cię odwiedzać. Nie musisz już 
liczyć tych, którzy są chronieni, są uważani za część gospodarstwa domowego. Obecnie 
zalecane jest, aby mieć maksymalnie pięciu gości. Dzięki tym zmianom możesz na przykład 
mieć w tym samym czasie wizytę pięciu osób niezaszczepionych i dwóch zaszczepionych – 
powiedziała Solberg.  
 
Nie można przyjmować większej ilości gości niż taka, która zapewnia możliwość zachowania 
dystansu między niechronionymi gośćmi. Każdy, kto jest chroniony, musi zachować dystans 
od niechronionych osób z grup ryzyka, z którymi nie mieszka. 
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Side 2 
 

Jeśli mieszkasz w gminie, w której zasady dotyczące liczby odwiedzających określone są w 
rozporządzeniu, musisz stosować się do tego rozporządzenia. Zasady określone w 
rozporządzeniach nie różnicują jeszcze, czy dana osoba jest chroniona, czy nie.  
  
Zmiana zaleceń dotyczących podróży krajowych dla osób chronionych 
Od dawna zalecano, aby unikać niepotrzebnych podróży krajowych dla wszystkich, 
niezależnie od tego, czy jest się chronionym, czy nie. 
 
–  Rząd zdecydował, że od teraz nie odradza się już osobom chronionym odbywania 
niekoniecznych podróży po Norwegii – powiedziała Solberg. 
 
Ważna druga dawka  
Od wtorku 4 maja włącznie, osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku odbycia 
kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, natomiast osoby, które otrzymały 
jedną dawkę szczepionki mogą być zwolnione z obowiązku kwarantanny, jeśli się 
przetestują. W przypadku kwarantanny wjazdowej nie ma wyjątków. 
 
– W dalszym ciągu rozważamy, czy osoby zaszczepione mogą też zostać zwolnione z 
kwarantanny wjazdowej. Ale jesteśmy uzależnieni od systemów, które mogą 
udokumentować status szczepienia w bezpieczny sposób, tak abyśmy mogli zapobiec 
importowaniu zakażeń – powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie. 
 
Podkreślił on, że ważne jest, aby wszystkie osoby, które mają otrzymać dwie dawki, 
otrzymały drugą dawkę we właściwym terminie po to, by uzyskać pełną ochronę i zachować 
status osoby zaszczepionej. Osoby poniżej 65 roku życia, które nie są w grupie ryzyka, 
muszą przyjąć drugą dawkę po 12 tygodniach. 
 
Można się zarazić, choć jest się zaszczepionym. Osoby zaszczepione mogą też zarażać 
innych. Może tak się dziać, mimo że nie zauważa się u siebie symptomów zakażenia. 
 
– Na zewnątrz wśród ludzi nie wiadomo, czy w pobliżu znajdują się osoby niezaszczepione z 
grup ryzyka. Tak długo, jak w społeczeństwie jest wiele osób niechronionych, a także 
ponieważ w niektórych przypadkach osoby zaszczepione mogą się zarażać i zarażać innych, 
zasady i zalecenia dotyczące przebywania w miejscach publicznych muszą być jednakowe 
dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych – powiedział Høie. 
 
Zalecenia dotyczą osób, które otrzymały szczepionkę zatwierdzoną przez Europejską 
Agencję Leków (EMA). 
 
Zalecenia dla osób chronionych 

• W domach prywatnych i w samochodzie osoby chronione mogą mieć bliski kontakt 
społeczny (mniej niż 1 metr) z innymi osobami chronionymi, nawet jeśli należą do 
grup ryzyka. 



Side 3 
 

• Osoby chronione mogą mieć bliski kontakt społeczny z osobami niechronionymi, 
które nie należą do grupy ryzyka 

• Osoby chronione powinny nadal zachowywać odpowiedni dystans (co najmniej 1 
metr) od osób niechronionych z grupy ryzyka, z którymi nie mieszkają. 

• Osoby chronione mogą być traktowane jak członkowie gospodarstwa domowego i nie 
muszą być liczeni jako goście. Niechronieni goście muszą nadal zachowywać 
dystans od innych niechronionych. 

• Osobom chronionym nie odradza się już niekoniecznych podróży po Norwegii. 
Jednak w podróży obowiązują ogólne zalecenia, jak zachowanie dystansu i noszenie 
maseczki na twarz.  

• Na zewnątrz wśród ludzi (w przestrzeni publicznej, włączając w to komunikację 
publiczną) zasady i zalecenia pozostają niezmienione. Dotyczy to na przykład 
zaleceń i zasad dotyczących dystansu, liczby osób, higieny czy noszenia maseczek. 

• Jeśli mieszkasz w gminie, w której zasady dotyczące liczby odwiedzających 
określone są w rozporządzeniu, musisz stosować się do tego rozporządzenia. 
Określone w rozporządzeniach zasady nie różnicują jeszcze, czy dana osoba jest 
chroniona, czy nie.  

 
Zalecenia dla domów opieki  
W przypadku mieszkańców domów opieki wcześniej dawano zalecenia dla osób w pełni 
zaszczepionych, aby ograniczały liczbę odwiedzających. Norweski Instytut Zdrowia 
Publicznego dokonuje obecnie przeglądu wytycznych dotyczących odwiedzin i przedstawi 
więcej konkretów. 
 
Nadal obowiązywać będą różne zalecenia w prywatnych domach i w gminnych instytucjach 
zdrowotnych i opieki ze względu na różne ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń w tych 
placówkach. Tam, gdzie większość mieszkańców domów opieki została zaszczepiona, w 
pełni zaszczepieni mieszkańcy będą mogli mieć bliski kontakt fizyczny z niezaszczepionymi 
gośćmi. Liczba odwiedzających nie powinna być większa niż w przepisach krajowych lub 
lokalnych. Liczba odwiedzających musi też być taka, aby mogli oni zachować dystans 
między sobą. 


