
Zmiany w regionalnych obostrzeniach w 
Viken oraz gminie Gran 
 
Dnia 16 marca rząd wprowadził obostrzenia regionalne we 
wszystkich gminach w Viken i gminie Gran w Innlandet. 
Wszystkie 52 gminy otrzymały poziom obostrzeń A, który jest 
najbardziej rygorystycznym poziomem obostrzeń. Zgodnie z 
zaleceniem Helsedirektoratet (Urzędu ds. zdrowia), 
Folkehelseinstituttet (Norweskiego Instytutu Zdrowia 
Publicznego) i statsforvalter (wojewody) rząd zdecydował, że 20 
gmin utrzyma poziom obostrzeń A, 19 gmin przejdzie na poziom 
B, a 13 gmin nie będzie już miało regionalnych obostrzeń. 
Zmiany obowiązują od północy w nocy na poniedziałek 12 
kwietnia do niedzieli 25 kwietnia włącznie. 
 
- Liczba zakażeń w Viken w ostatnim czasie się wyrównała, co wskazuje na to, że 
obostrzenia wprowadzone 16 marca przyniosły skutek. Niemniej jednak w wielu 
gminach poziom zakażeń jest nadal zbyt wysoki. Dlatego też w tych gminach 
obostrzenia regionalne zostaną zachowane, albo na obecnym poziomie, albo na 
poziomie obostrzeń B - powiedział minister zdrowia Bent Høie. 
 
Helsedirektoratet (Urząd ds. zdrowia), Folkehelseinstituttet (Norweski Instytut 
Zdrowia Publicznego) i statsforvalter (wojewoda) Oslo i Viken oraz 
zainteresowane gminy prowadziły ścisły dialog w tej sprawie. Większość gmin 
popiera to zalecenie. 
 
W tych gminach poziom obostrzeń A jest zachowany: 
Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, 
Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, 
Råde, Sarpsborg, Ullensaker i Ås. 



Tutaj znajdziesz listę obostrzeń obowiązujących na poziomie A (Szczególnie 
wysoki poziom obostrzeń, uregulowany w rozdziale 5A rozporządzenia o COVID-
19)  
 
W tych gminach poziom obostrzeń obniża się z poziomu A do poziomu 
obostrzeń B: 
Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, 
Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, 
Vestby, Våler i Øvre Eiker. 
Tutaj znajdziesz listę obostrzeń obowiązujących na poziomie B (Wysoki poziom 
obostrzeń, uregulowany w rozdziale 5B rozporządzenia o COVID-19)  
 
W tych gminach regionalne obostrzenia przestają obowiązywać: 
Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, 
Rollag, Sigdal og Ål i Viken samt Gran kommune w Innlandet. 
Gminy, które przechodzą z poziomu obostrzeń A (szczególnie wysokiego 
poziomu obostrzeń) na poziom obostrzeń B (wysoki poziom obostrzeń) 
wprowadzą zmiany, które oznaczają między innymi, że: 

• Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia będą 
dozwolone również w pomieszczeniach, a zakaz organizowania zajęć na świeżym 
powietrzu dla osób powyżej 20 roku życia nie będzie obowiązywał. 

• Sklepy, centra handlowe i domy towarowe mogą być otwarte. Mieszkańcom 
zaleca się korzystanie z lokalnych centrów handlowych i domów towarowych.  

• Restauracje mogą być otwarte, ale serwowanie alkoholu jest niedozwolone.  

• Baseny, parki wodne, obiekty spa, baseny hotelowe i tym podobne otwierają się 
na zajęcia pływackie, zorganizowane kursy pływania i zorganizowane treningi 
pływackie dla osób poniżej 20 roku życia oraz pływanie czołowych sportowców, a 
także na rehabilitację, trening i leczenie indywidualne. 

Tymczasowe korekty poziomu obostrzeń A, następnie 
kompleksowy przegląd poziomów obostrzeń 

Poziom obostrzeń A opracowano po ty, aby mieć do dyspozycji zestaw bardzo 
rygorystycznych obostrzeń, które można wdrażać na okres od dwóch do trzech 
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tygodni w przypadku niejasnych i poważnych ognisk zakażeń w regionie. 
Utrzymanie obostrzeń na poziomie A w 20 gminach w Viken oznacza, że 
mieszkańcy tych gmin muszą żyć z tak rygorystycznym poziomem obostrzeń 
przez prawie sześć tygodni. 

– Utrzymanie najbardziej rygorystycznego poziomu obostrzeń wiąże się z bardzo 
dużym obciążeniem dla mieszkańców tych 20 gmin. Nie zakładano, aby poziom 
obostrzeń A trwał przez tak długi okres. Równocześnie poziom obostrzeń B 
oznacza zbyt niski poziom obostrzeń, biorąc pod uwagę poważną sytuację, w 
jakiej znajdują się te gminy. Aby wziąć to pod uwagę, Helsedirektoratet (Urząd ds. 
zdrowia) i Folkehelseinstituttet (Norweski Instytut Zdrowia Publicznego) mają 
obecnie za zadanie rozważenie pewnych tymczasowych korekt do poziomu 
obostrzeń A, które mogą zacząć obowiązywać już w przyszłym tygodniu – 
powiedział Høie. 
 
Helsedirektoratet (Urząd ds. zdrowia) i Folkehelseinstituttet (Norweski Instytut 
Zdrowia Publicznego) otrzymują również nieco dłuższy termin na 
przeprowadzenie kompleksowego przeglądu i dostosowania wszystkich trzech 
regionalnych poziomów obostrzeń (poziomy obostrzeń A, B i C).  
 
- Nadal jesteśmy uzależnieni od bardzo rygorystycznego poziomu obostrzeń A, 
który również w przyszłości może szybko i skutecznie zwalczać ogniska zakażeń w 
stosunkowo krótkim okresie. Jest to szczególnie ważne w obliczu wariantów 
wirusa, które mogą być bardziej odporne na szczepionki. Jednocześnie ważne 
jest, aby przyjrzeć się szczególnie obostrzeniom na poziomach B i C i ocenić, czy 
te poziomy obostrzeń można w większym stopniu dostosować do sytuacji, takich 
jak w częściach Viken, gdzie jest potrzeba surowych obostrzeń przez dłuższy 
okres, powiedział Høie.  
 

Tutaj znajdziesz listę obostrzeń obowiązujących na poszczególnych poziomach. 
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