
Długoterminowa strategia covidowa w 
celu normalizacji dnia codziennego 
 
Pandemia znajduje się obecnie na innym etapie, ale nadal 
musimy żyć z koronawirusem. Rząd opracował strategię i plan 
gotowości dla dalszego postępowania z pandemią i dokładnie 
nadzoruje sytuację. Skuteczny monitoring, odpowiednie plany 
oraz szczepienia są najważniejszymi przesłankami do dalszego 
życia z COVID-19. 
 
Postępowanie ma na celu ochronę życia i zdrowia, przy równoczesnym 
utrzymaniu otwartego społeczeństwa i jak najbardziej normalnie funkcjonującej 
gospodarki. Ma istnieć skuteczny monitoring, możliwości i gotowość, by 
dostrzegać różne możliwe scenariusze w przyszłości i radzić sobie z nimi. 
 
-Odzyskaliśmy normalną codzienność. Teraz musimy usystematyzować sobie, w 
jaki sposób odniesiemy się i jak będziemy postępować z COVID-19. Oznacza to, 
że rząd z założenia nie będzie już decydował o działaniach chroniących przed 
zakażeniem i że to teraz na Instytucie Zdrowia Publicznego oraz gminach będzie 
spoczywać główna odpowiedzialność za przekazywanie zaleceń odnośnie 
ochrony przed zakażeniem COVID-19,  powiedziała Minister Zdrowia i Opieki 
Ingvild Kjerkol. 

Gotowość w społeczeństwie 

Plan gotowości rządu dla dalszego postępowania z pandemią covid 19 ma 
pozwolić społeczeństwu szybko reagować, jeśli monitoring i ocena ryzyka 
wskazywać będą, że epidemia grozi znacznym obciążeniem chorobą lub 
krytycznym przeciążeniem służby zdrowia. Plan gotowości będzie obowiązywał 
do czerwca 2023. 

Sposób postępowania w zaistniałej sytuacji ma być celowy i opierać się na 
sytuacji epidemiologicznej, ryzyku i konsekwencjach dla społeczeństwa. 



Kompleksowe oceny, włączając oceny społeczno-ekonomiczne, mają być 
punktem wyjścia do podejmowania decyzji. 
- Postępowanie w sytuacji ma uwzględniać kompleksową perspektywę zdrowia 
publicznego i społeczeństwa, a nie jednostronną perspektywę koronawirusową. 
Skuteczny monitoring, zaktualizowana wiedza i odpowiednia gotowość są 
ważnymi wyznacznikami, by to zadziałało, powiedziała Kjerkol. 
 
Wszystkie sektory maja posiadać wystarczającą gotowość, by, tak szybko jak to 
możliwe, wprowadzić konieczne i dopasowane do warunków działania. Sektory 
muszą ocenić własne planowanie i potrzebę gotowości pod kątem strategii 
rządowej. 

Przygotowane pakiety działań jako część gotowości 

Rząd przygotował pakiety działań z krajowymi środkami ochrony przed 
zakażeniem, z których można korzystać jako nadrzędne przepisy przy możliwych 
ogniskach zakażenia i nowych wariantach wirusa. Przygotowano również 
odpowiednie pakiety działań dotyczących wjazdu na teren kraju. 

-Rząd opracował pakiety działań z środkami chroniącymi przed zakażeniem jako 
cześć planu gotowości, by przyczynić się do większej przewidywalności i lepszej 
elastyczności w radzeniu sobie z pandemią. Pakiety działań dają możliwość 
planowania, dialogu i dostosowywania środków, powiedziała Kjerkol. 
 
Przed ewentualnym wprowadzeniem działań, należy je konkretnie ocenić w 
świetle bieżącej sytuacji i zaktualizowanej wiedzy. Wszystkie ministerstwa i im 
podległe jednostki muszą zaktualizować swoje plany gotowości i być 
przygotowane na ogniska zakażeń i nowe warianty wirusa z pakietami działań 
jako punktem wyjściowym. 

TISK 

Testowanie, izolacja, monitoring i kwarantanna (TISK) były kluczowe w rządowej 
strategii covidowej i postępowaniu w pandemii. Działania TISK są częścią planu 
gotowości i, jeśli nastąpi taka potrzeba, mają być szybko wprowadzone 
ponownie. Gminy zostały poproszone, by do odwołania utrzymać gotowość tak, 
aby mogły przetestować jeden procent ludności w tygodniu za pomocą PCR. 



Gminy prosi się również o przygotowanie planów zwiększenia gotowości poprzez 
przegrupowanie personelu. Dodatkowo gminy muszą posiadać plany stworzenia 
systemu monitorowania szerzenia się zakażeń, w ciągu dwóch tygodni, między 
innymi poprzez utrzymanie koniecznej infrastruktury, jak technologia 
telefoniczna i informacyjno-komunikacyjna. 

-Gminy dostaną rekompensatę za konieczne, zwiększone wydatki, będące 
następstwem zwiększonej gotowości. Rząd powróci do zrewidowanej wersji 
poziomów gotowości i kompensaty w związku ze zaktualizowanym budżetem 
krajowym, powiedziała Kjerkol. 
 
Mamy wysoki poziom wyszczepienia i wiele osób przeszło infekcję. Oznacza to, że 
ludność w dużym stopniu jest chroniona przez poważnym przebiegiem choroby i 
dlatego mniej potrzeba działań mających na celu ograniczenia zakażenia. 
Przestaje obowiązywać konkretne zalecenie odnośnie pozostania w domu przez 
4 doby po zakażeniu. Od teraz zalecenia specjalistyczne będą przekazywane 
przez Instytut Zdrowia Publicznego. 

Szczepienia 

Szczepienia są naszym najważniejszym środkiem zaradczym przeciw pandemii i 
program szczepień covidowych zostaje przedłużony do czerwca 2023 roku. 
Strategia szczepień nadal będzie dynamiczna i oparta na zaktualizowanej wiedzy 
o chorobie i o rozwoju pandemii. Gminy muszą na bieżąco oferować pomoc, tak, 
aby wszyscy, którzy chcą rozpocząć lub dokończyć szczepienia, mogli to zrobić. 

FHI na bieżąco ocenia potrzebę podania czwartej dawki i może wydać zalecenie 
odnośnie dawki przypominającej dla osób starszych i grup ryzyka przed sezonem 
zimowym 2022/2023. Dlatego gminy muszą posiadać plany, by szybko móc 
zwiększyć wydolność wykonywania szczepień, powiedziała Minister Zdrowia i 
Opieki Ingvild Kjerkol. 
 
Dzięki umowie z UE rząd zamówił szczepionki od Pfizer- BioNTech i Moderny, w 
tym również szczepionki opracowane dla wariantu omikron. Nie wiadomo, kiedy 
będą one w pełni opracowane i czy będą lepiej dostosowane niż te, z których 
korzystamy dzisiaj. 



Certyfikat koronawirusowy 

W Norwegii nie korzysta się z certyfikatu koronawirusowego, ale jest on nadal w 
użyciu w niektórych krajach. Musimy być przygotowani na zmieniającą się 
sytuację epidemiologiczną i na to, że być może konieczne będzie ponowne 
wprowadzenie ostrzejszych działań chroniących przez zakażeniem, zarówno w 
kraju jak i przy wjeździe do Norwegii. Rząd pracuje zatem nad wydłużeniem 
tymczasowych przepisów odnośnie certyfikatu koronawirusowego w ustawie o 
ochronie przed zakażeniem. 

Udzielenie pełnomocnictwa 

28 marca Ministerstwo Zdrowia i Opieki cofnęło pełnomocnictwo dla Urzędu ds. 
Zdrowia dotyczące koordynowania wysiłków sektora zdrowia  podczas wybuchu 
pandemii koronawirusa. Pełnomocnictwo wydano 31 stycznia 2020. Rozwój w 
pandemii COVID-19 pokazuje, że nie ma już potrzeby udzielenia pełnomocnictwa. 
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