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KOMUNIKAT PRASOWY 
 
 

Rząd kontynuuje ponowne otwieranie społeczeństwa 
 
Rząd kontynuuje ponowne otwieranie społeczeństwa i przechodzi do 3 etapu planu 
ponownego otwarcia. Teraz będzie możliwość przyjmowania większej ilości gości w 
domu, uczestnictwa większej ilości ludzi w wydarzeniach oraz mniejsze 
zapotrzebowanie na pracę zdalną. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w 
wydarzeniach sportowych i kulturalnych pomiędzy regionami i okręgami bez wymogu 
utrzymania metrowego dystansu. 
 
Nowe zalecenia wchodzą w życie natychmiast, natomiast zmiany rozporządzenia wchodzą w 
życie od niedzieli 20 czerwca od godziny 12:00. 
 
- Liczba zakażeń spada, liczba hospitalizacji zmniejsza się, a około połowa populacji powyżej 
18 roku życia otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Wszystko w Norwegii idzie 
zgodnie z planem i jesteśmy gotowi do przejścia na 3 etap ponownego otwarcia 
społeczeństwa – oznajmiła premier Erna Solberg. 
 
Decyzja o przejściu na trzeci etap opiera się na zaleceniach Urzędu ds. zdrowia i 
Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Nadal może zaistnieć potrzeba gaszenia 
lokalnych ognisk zakażeń przy wykorzystaniu przepisów lokalnych. 
 
- Nadal musimy być ostrożni. Sytuacja w wielu częściach świata nadal jest 
nieprzewidywalna, nie wiadomo też, co będzie z mutacjami. Dlatego musimy utrzymać 
wysoki poziom gotowości oraz obostrzeń przy wjeździe do Norwegii. Ponowne otwarcie 
Norwegii jest zależne od tego, że nieco wstrzymamy się przed otwarciem granic – 
podkreśliła Solberg. 
 
Szkoły i przedszkola 
 
- Przez całą pandemię naszym priorytetem były dzieci i młodzież. Również na tym etapie 
ponownego otwierania społeczeństwa dzieci i młodzież obowiązują łagodniejsze obostrzenia 
niż dorosłych – poinformowała minister edukacji i integracji Guri Melby. 
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Side 2 
 

Wciąż do decyzji władz lokalnych należy decyzja o poziomie obostrzeń obowiązującym w 
przedszkolach i szkołach. 
 
- Szkoły i przedszkola powinny przygotowywać się na pracę na poziomie zielonym po 
wakacjach chyba, że lokalna sytuacja epidemiologiczna będzie przemawiać za innym 
poziomem. Wierzę mocno, że większość szkół i przedszkoli ruszy na jesieni na poziomie 
zielonym i w normalniejszych warunkach. Również uniwersytety, szkoły wyższe oraz 
policealne powinny planować nauczanie stacjonarne od początku semestru jesiennego - 
powiedziała Melby. 
 
- Dajemy teraz możliwość uczestnictwa w wydarzeniach ponad granicami regionów i 
okręgów, a tym samym w rozgrywkach i zawodach gromadzących dzieci z różnych części 
kraju. Należy jednak pamiętać, że zarówno dorośli, dzieci i młodsze rodzeństwo wliczają się 
do ograniczeń liczbowych na wydarzeniach, na których sportowcami są dzieci i młodzież 
poniżej 20 roku życia – powiedziała minister edukacji i integracji. 
 
Możliwość obozów letnich 
Dzisiaj dla wielu dzieci i młodzieży rozpoczynają się wakacje. 
 
- Zapewne zarówno dzieci jak i dorośli zastanawiają się, jak to będzie w tym roku z obozami 
letnimi. Cieszę się, że w tym roku możliwe będą zarówno obozy letnie, obozy tematyczne i 
inne zajęcia rekreacyjne. Oznacza to, że tysiące dzieci i młodzieży odczują klimat obozowy i 
zachowają wspomnienia na całe życia – powiedział minister ds. dzieci i rodziny Kjell Ingolf 
Ropstad. 
 
Pomimo możliwości wyjazdu na wakacje zagraniczne, wciąż obowiązywać będą 
ograniczenia i skomplikowane zasady. 
 
- Wyjazd za granicę może być uciążliwy, a powrót do Norwegii może wymagać długiego 
oczekiwania. Rząd zaleca więc spędzanie wakacji w kraju. Jest to najbezpieczniejsze i 
najbardziej przewidywalne – oznajmił Ropstad. 
 

Definicje 

Osoba w pełni zaszczepiona: 

• Osoba, która przyjęła 2 dawki szczepionki, a od ostatniej dawki minął przynajmniej 
tydzień. 

• Osoba, która chorowała na COVID-19, a ponad tydzień temu otrzymała jedną dawkę 
szczepionki przeciw koronawirusowi. Nie możesz przyjąć dawki szczepionki przed 
upływem 3 tygodni od wykonania testu, którego wynik był pozytywny. 
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• Osoba, która przyjęła pierwszą dawkę szczepionki, a po 3 tygodniach otrzymała 
pozytywny wynik testu na koronawirusa. Po okresie izolacji jesteś uznany za osobę w 
pełni zaszczepioną. 

 
Osoba chroniona: 

• osoba w pełni zaszczepiona.  
• osoba, która przyjęła pierwszą dawkę a od przyjęcia dawki minęło od 3 do 15 tygodni. 
• osoba, która chorowała na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

 
Oto lista obostrzeń ogólnokrajowych obowiązujących na etapie 3: 
 
Zalecenia dla całego kraju 
 
Utrzymuj metrowy dystans. Utrzymuj ręce w czystości. Jeżeli jesteś chory, zostań w domu. 
 
Kontakty społeczne  
 

• Nie podejmuj gości w ilości więcej niż 20. (nowe) 
• Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą przyjmować odwiedziny 

własnej kohorty nawet, jeśli przekracza ona zalecaną liczbę gości. 
• Osoby chronione (link do definicji) nie wliczają się do limitów osób. 
• Nadal obowiązuje zalecenie utrzymania dystansu, ale osoby chronione mogą 

utrzymywać bliskie kontakty społeczne (poniżej jednego metra) z innymi osobami 
chronionymi oraz osobami spoza grup ryzyka. 

• Zachęca się do spotkań na powietrzu. 
 
Podróże 
 

• Można podróżować w granicach kraju. 
• Osoby niechronione (link do definicji) podróżujące do gmin, w których obowiązują 

mniej restrykcyjne obostrzenia, powinny stosować się do zaleceń obowiązujących w 
tej gminie, na terenie której przebywały w okresie przed podróżą. 

• Osoby, które nie są chronione, zachęca się do zachowania wyjątkowej ostrożności i 
takiego planowania podróży, aby w jak największym stopniu unikać transmisji wirusa 
między miejscami. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które podróżują z 
obszarów o wysokim poziomie zakażeń, to znaczy z gmin, które mają surowe lokalne 
obostrzenia uregulowane w rozporządzeniu o COVID-19 w rozdziale 5A do 5C lub w 
odpowiednim rozporządzeniu lokalnym. 

 
Szkoły i przedszkola 
 
Przedszkola i szkoły stosują model sygnalizacji świetlnej obostrzeń na poziomie zielonym, 
żółtym lub czerwonym, zgodnie z lokalnymi ocenami sytuacji poszczególnych gmin i 
pozostają w gotowości zmiany poziomu obostrzeń na wypadek zmian sytuacji 
epidemiologicznej.  
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Szkolnictwo wyższe 
 

• Więcej nauczania stacjonarnego i należy rozważyć regularne przeprowadzanie 
testów.  

• Rejestracja osób obecnych oraz ich miejsc siedzących, aby ułatwić monitoring 
transmisji zakażeń.  

 
Rynek pracy 
 

• Większa obecność w miejscu pracy. (nowe) 
• Częściowa praca z domu lub elastyczny czas pracy. 
• Pracodawca w większym stopniu ocenia, czy praca zdalna jest konieczna, na 

podstawie miejscowego ryzyka epidemiologicznego. (nowe) 
• Ogólne zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 
• Wszyscy muszą mieć możliwość utrzymywania metrowego dystansu. 
• Osoby chronione nie muszą utrzymywać dystansu od innych osób w miejscu pracy, 

ale muszą szczególnie uważać na niechronione osoby z grup ryzyka. (nowe) 
 
Wydarzenia (zarówno prywatne jak i publiczne) 
 
Zachęca się, aby wydarzenia organizować raczej na zewnątrz niż w pomieszczeniach. 
 
Osoby, które nie są chronione, i które pochodzą z obszarów o wysokim poziomie zakażeń, 
nie powinny uczestniczyć w wydarzeniach odbywających się w innych gminach. Wysoki 
poziom zakażeń oznacza, że gminy mają surowe lokalne obostrzenia uregulowane w 
rozporządzeniu o COVID-19 w rozdziałach 5A do 5C lub w odpowiednim rozporządzeniu 
lokalnym. 
 
Zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne 
 

• Zachęca się, aby zajęcia odbywały się raczej na powietrzu niż w pomieszczeniach. 
• Stosuje się wyjątek od zalecenia o zachowaniu metrowego dystansu zarówno na 

zewnątrz jak i w pomieszczeniach, jeżeli wymaga tego wykonywane zajęcie. To 
pozwala na treningi w sportach kontaktowych dla dorosłych. (nowe) 

• W przypadku dorosłych zaleca się liczebność grup do 30 osób w pomieszczeniach 
oraz do 40 osób na zewnątrz. (nowe) 

 
Obozy letnie i tematyczne (nowe) 
 

• Zaleca się, aby ograniczyć do 300 liczbę uczestników obozów letnich, obozów 
tematycznych i innych zajęć rekreacyjnych, które gromadzą wiele osób i trwają przez 
wiele dni i zaleca się, aby podzielić uczestników na grupy około 40-osobowe. 

• Nie ma wymogu utrzymywania metrowego dystansu, ale ogólne zalecenia o 
dystansie i właściwej higienie rąk obowiązują również na obozach i dotyczą tak 
dorosłych jak i dzieci.  
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• Jeżeli na obozie odbywają się zajęcia, których nie da się przeprowadzić bez zbliżenia 
się na odległość poniżej metra, zalecenie o zachowaniu dystansu nie obowiązuje. 

 
Sport wyczynowy  
 
Sporty wyczynowe można uprawiać normalnie. Oznacza to, że rozgrywki ligowe można 
organizować zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. (nowe) 
 
 
Zasady obowiązujące na terenie całego kraju 
 
Branża handlowa 
Otwarta w reżimie sanitarnym w oparciu o rozporządzenie COVID-19, na przykład 
zapewnienie możliwości utrzymania przynajmniej metrowego dystansu i procedur dla 
właściwej higieny rąk. Zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, 
patrz osobny standard branżowy. 
Targi i targowiska tymczasowe podlegają pod te same regulacje co branża handlowa. 
 
Zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne 
 

• Dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia mogą uczestniczyć jako sportowcy w 
wydarzeniach sportowych lub zawodach między regionami i okręgami (na poziomie 
ogólnokrajowym), zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach, bez wymogu 
zachowania metrowego dystansu. (nowe) 

• Dorośli uprawiający sport amatorski są zwolnieni z zasady zachowania metrowego 
dystansu w przypadku uczestnictwa w wydarzeniach sportowych takich jak mecze i 
zawody w ramach regionu/okręgu. Zasada ta obowiązuje zarówno na zewnątrz jak i 
w pomieszczeniach. (nowe) 

• Dorośli tancerze, muzycy i artyści scenicznymi, którzy nie są artystami 
profesjonalnymi, są zwolnieni z zasady zachowania metrowego odstępu na 
wydarzeniach kulturalnych zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach, o ile poza 
wydarzeniem wspólnie trenują bądź odbywają próby. (nowe) 

 
Wydarzenia 
 
Wydarzenia prywatne 
 

• Do 100 osób w miejscu publicznym lub w wynajętym lokalu, w pomieszczeniach jak i 
na zewnątrz. (nowe) 

 
Wydarzenia publiczne (nowe) 
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Bez testu lub 
zaświadczenia 
koronawirusowego 

W pomieszczeniach Na zewnątrz 

Stałe przypisane miejsca Do 1000 osób (500 x 2 
kohorty) 

Do 2000 osób (500 x 4 
kohorty) 

Bez stałych miejsc Do 400 osób (200 x 2 
kohorty) 

Do 800 osób (200 x 4 
kohorty)  

Z testem lub 
zaświadczeniem 
koronawirusowym 

  

Stałe przypisane miejsca 50% pojemności, 
maksymalnie do 2500 osób 
(500 x 5 kohorty) 

 50% pojemności, 
maksymalnie do 5000 osób 
(500 x 10 kohorty) 

Bez stałych miejsc 50% pojemności, 
maksymalnie do 1000 osób 
(500 x 2 kohorty) 

50% pojemności, 
maksymalnie do 2000 osób 
(500 x 4 kohorty) 

 
 
Życie nocne, lokale gastronomiczne oraz wydarzenia, na których dozwolone jest 
serwowanie alkoholu 
 

• Nie ma zakazu serwowania alkoholu po godz. 24:00 (nowe) 
• Nadal obowiązuje zakaz wpuszczania nowych klientów od godz. 24:00.  
• Wymóg rejestracji, podawania alkoholu do stolika, ograniczonej liczby gości, miejsc 

siedzących dla wszystkich gości oraz utrzymania dystansu. 
 
 
 


