
Wprowadzenie w gminach złagodzonej 
strategii TISK 
 
Rząd zadecydował o wprowadzeniu w gminach złagodzonej 
strategii TISK od 27 września. Kiedy będzie już można przejść do 
„Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej 
gotowości”, złagodzona strategia TISK będzie obowiązywała 
przez okres przejściowy, trwający około czterech tygodni. 
 
- Coraz więcej osób jest w pełni zaszczepionych i wygląda na to, że krzywa 

zakażeń się wypłaszcza. Jednak jeszcze przez jakiś czas będzie istniała potrzeba 

wykonywania testów, izolacji, monitoringu szerzenia się zakażeń oraz 

kwarantanny. Z tego powodu od 27 września wprowadzamy w gminach 

złagodzoną strategią TISK – poinformował minister zdrowia i opieki Bent Høie. 
 

Złagodzona strategia TISK oznacza, że mniejsza liczba osób będzie trafiać na 

kwarantannę, a gminy w mniejszym stopniu będą zajmować się monitoringiem 

szerzenia się zakażeń. Rząd zakłada, że złagodzona strategia TISK będzie 

obowiązywała przez okres przejściowy, trwający około czterech tygodni, kiedy z 

czasem przejście do „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej 

gotowości” stanie się aktualne. 

Dnia 2 września ogłoszono, że rząd planuje wprowadzenie złagodzonej strategii 

TISK, kiedy gminy będą na to gotowe. Przeprowadzono owocne rozmowy z 

gminami na temat zarówno treści jak i wprowadzenia strategii w życie. 

Inne nowości dotyczące koronawirusa 

Dzieci poniżej 16 roku życia zwolnione z obowiązku rejestracji 

Dzięki zmianie rozporządzenia o COVID-19, dzieci poniżej 16 lat zwolnione są z 

obowiązku rejestracji w systemie rejestracji przyjazdu (IRRS). Zmiana wchodzi w 

życie o północy, w nocy na sobotę 18 września. 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-remain-at-step-3/id2869987/


Szczepienia zagranicznych marynarzy 

Istnieją duże różnice dotyczące stopnia wyszczepienia zagranicznych marynarzy. 

Wielu marynarzy przebywa na pokładzie statku przez dłuższe okresy, mając 

ograniczone możliwości zaszczepienia się we własnym kraju. Rząd podjął więc 

decyzję o bezpłatnym udostępnieniu szczepionek przedsiębiorstwom 

żeglugowym, aby można było szczepić marynarzy w norweskich portach. Wynika 

to z zaleceń FHI. Przedsiębiorstwa żeglugowe muszą na własną rękę 

zorganizować szczepienia. Zainteresowane gminy mogą też wystąpić z ofertą dla 

marynarzy. 

Oto strategia TISK 
TISK to skrót od testów, izolacji, monitoringu szerzenia się zakażeń oraz 

kwarantanny. Strategia TISK była głównym środkiem do utrzymania kontroli nad 

pandemią. 

TISK ma trzy poziomy: 

Zwykła strategia TISK oznacza, że każdy wykryty przypadek pociąga za sobą 

monitorowanie przez gminę szerzenia się zakażeń wśród osób pozostających w 

bliskim kontakcie z osobą zakażoną, osoby pozostające w bliskim kontakcie 

kierowane są na kwarantannę i zachęcane do wykonywania testów, a 

potwierdzone przypadki kierowane są na izolację. 

Wzmocniona strategia TISK, która stosowana jest w krytycznych sytuacjach 

epidemicznych, oznacza większą ilość wykonywanych testów i większą wagę 

przykładaną do odpowiedniego przejścia kwarantanny i izolacji.   

Złagodzona strategia TISK, która zostanie wprowadzona 27.09, oznacza 

zwiększenie wykorzystania testów do samodzielnego stosowania, mniejszą liczbę 

osób kierowanych na kwarantannę oraz to, że gminy będą prowadzić monitoring 

szerzenia się zakażeń kierowany tylko na osoby najbardziej narażone na 

zakażenie. 
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