Rząd wprowadza regionalne środki
kontroli zakażeń w wielu gminach
Rząd wprowadza regionalne obostrzenia w Oslo i wielu gminach
w Viken i Innlandet, aby opóźnić i ograniczyć rozprzestrzenianie
się nowego wariantu wirusa omikron.
– Naszym celem jest utrzymanie kontroli nad pandemią. Musimy chronić
możliwości systemu opieki zdrowotnej w gminach, które mogą teraz być
dotknięte ogniskami zakażeń wariantem omikron. Ważne jest, abyśmy szybko
ograniczyli kontakt i mobilność na tych obszarach. Jednocześnie nie chcemy
narzucać ludziom niepotrzebnych ograniczeń. Ale rząd wprowadzi bardziej
rygorystyczne obostrzenia, jeśli będzie to konieczne – powiedział premier Jonas
Gahr Støre.
W Oslo potwierdzono większe ognisko zakażeń wariantem omikron w związku z
firmowym przyjęciem świątecznym. Uczestniczyły w nim osoby z Oslo oraz
przystołecznych gmin. Ponadto potwierdzono zakażenie wariantem omikron w
Øygarden oraz wśród niektórych osób podróżujących do Norwegii z południa
Afryki.

Szybko się rozprzestrzenia
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) uważa, że rozległy
wybuch ogniska zakażeń związany z tym wydarzeniem pokazuje, że omikron ma
ogromny potencjał rozprzestrzeniania się i że możliwe jest, że skuteczność
szczepionki może być niewielka, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się zakażeń. Jak
dotąd nie ustalono, czy wariant omikron prowadzi do poważniejszej choroby.
Szczepionki prawdopodobnie zapewniają ochronę przed poważną chorobą, ale
stopień ochrony jest dyskusyjny.
- Potrzebujemy więcej wiedzy. Dzięki tym obostrzeniom regionalnym opóźnimy
rozprzestrzenianie się wariantu omikron w Norwegii do czasu, gdy zaszczepi się
więcej osób starszych i zdobędziemy większą wiedzę. Ponadto ogólnie mamy w

kraju wzrost transmisji zakażeń, zwłaszcza w Oslo i Viken, a obostrzenia te
ograniczą również ogólne rozprzestrzenianie się zakażeń – powiedziała minister
zdrowia i opieki zdrowotnej Ingvild Kjerkol.
Obostrzenia regionalne wprowadzane są w gminach dotkniętych aktywnymi
ogniskami zakażeń wariantem omikron oraz tam, gdzie występuje również duże
obciążenie specjalistycznej opieki zdrowotnej. Uwzględniono gminy należące do
obszaru przyjęć Szpitala Uniwersyteckiego Akershus. Wiele z tych gmin należy do
tego samego regionu zamieszkania i pracy, tam gdzie jest duża mobilność.
Następujące obostrzenia regionalne są wprowadzane rozporządzeniami w
wybranych gminach:
•

Obowiązkowe noszenie maseczek tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie
dystansu co najmniej jednego metra w sklepach, centrach handlowych,
restauracjach, środkach transportu publicznego, w pomieszczeniach stacji
oraz taksówkach. Obowiązek noszenia masek nie dotyczy dzieci poniżej 12
roku życia lub tych osób, które z powodów medycznych lub innych nie
mogą nosić maseczek na twarz. Zaleca się również noszenie maseczek
tam, gdzie jest dużo osób i trudno jest zachować dystans, np. tam, gdzie
jest dużo ludzi i trudno o zachowanie dystansu, np. gdy odbierasz swoją
kurtkę po wydarzeniu w tym samym czasie co wiele innych osób lub
wychodząc ze stadionu piłkarskiego. Obowiązek noszenia maseczki nie ma
zastosowania podczas siedzenia na stałych przydzielonych miejscach lub
przy stole w restauracji.

•

Nakaz, żeby miejsca pracy, w których możliwa jest zdalna praca z domu
bez wpływu na ważne i niezbędne usługi, zapewniały, aby pracownicy
pracowali z domu przez cały tydzień lub część tygodnia. Pracownicy mogą
na przykład pracować z domu połowę czasu.

•

Limity liczebności na prywatnych imprezach w pomieszczeniach do 100
osób w miejscu publicznym lub w wynajętym/wypożyczonym lokalu.

•

Obowiązek lokalu gastronomicznego i organizatorów rejestracji gości w
celu powiadomienia ich w przypadku narażenia na zakażenie.

•

Wymagania dotyczące serwowania alkoholu przy stole dla lokali
gastronomicznych i na wydarzeniach, które posiadają koncesję na
podawanie alkoholu

•

Wymóg, aby wszyscy goście mieli miejsca siedzące w lokalach, które mają
koncesję na alkohol

•

Ograniczenia liczebności na imprezach w pomieszczeniach bez stałych
przydzielonych miejsc do 600 (w kohortach po 200).

Następujące gminy objęte są rozporządzeniem dotyczącym regionalnych
obostrzeń:
•

Oslo

•

Asker

•

Bærum

•

Grue

•

Kongsvinger

•

Nord-Odal

•

Sør-Odal

•

Eidskog

•

Hurdal

•

Nannestad

•

Ullensaker

•

Gjerdrum

•

Nes

•

Lørenskog

•

Lillestrøm

•

Rælingen

•

Aurskog-Høland

•

Enebakk

•

Nordre Follo

•

Ås

•

Nesodden

•

Frogn

Obostrzenia regionalne weszły w życie o północy w nocy na piątek 3 grudnia
2021 r. Obostrzenia będą początkowo obowiązywać przez 14 dni.

