Zmiany w regionalnych obostrzeniach w
Viken
W województwie Viken występuje trend spadkowy, ale
pojedyncze gminy nadal mają wysoką liczbę zakażeń. Zgodnie z
zaleceniem Helsedirektoratet (Urzędu ds. zdrowia),
Folkehelseinstituttet (Norweskiego Instytutu Zdrowia
Publicznego) i statsforvalter (wojewody) rząd zdecydował o
wprowadzeniu zmian w poziomach obostrzeń dla sześciu gmin w
Viken. Gminy, w których mają zostać utrzymane regionalne
obostrzenia zostaną w programie do 16 maja. Kolejna ocena
zostanie dokonana za tydzień.
Lillestrøm, Lørenskog i Rælingen przechodzą z poziomu obostrzeń A na B od 6
maja włącznie, zakładając, że wdrożą dodatkowe lokalne obostrzenia
skoordynowane między sobą i gminą Oslo. Gmina Ullensaker przechodzi z
poziomu obostrzeń A na B od poniedziałku 3 maja włącznie. Gminy Eidsvoll i
Nannestad wyłączone są z programu regionalnych obostrzeń od 3 maja włącznie.
- Surowe obostrzenia przyczyniają się do dalszego zmniejszania liczby zakażeń w
Viken. Chociaż liczba zakażeń jest nadal wysoka w gminach graniczących ze
wschodnim Oslo, spadek liczby zakażeń wskazuje na to, że cztery gminy
Romerike, w których od 16 marca obowiązywał poziom obostrzeń A, mogą
przejść na poziom obostrzeń B. Zakładając, że gminy Lillestrøm, Lørenskog i
Rælingen skoordynują działania z Oslo i wprowadzą silne i skoordynowane
obostrzenia oprócz obostrzeń regionalnych – powiedział minister zdrowia i opieki
Bent Høie.
Helsedirektoratet (Urząd ds. zdrowia), Folkehelseinstituttet (Norweski Instytut
Zdrowia Publicznego), Statsforvalteren i Oslo og Viken (Wojewoda Oslo i Viken)

oraz gminy, których to dotyczy prowadziły ścisły dialog w tej sprawie. Większość
gmin popiera to zalecenie.

Niektóre gminy powinny mieć surowsze obostrzenia dodatkowo do
poziomu obostrzeń B
Następujące gminy przechodzą z poziomu obostrzeń A na B o północy w noc na
czwartek 6 maja:
•

Lillestrøm

•

Lørenskog

•

Rælingen
W przypadku tych gmin zakłada się, że skoordynują one współpracę między sobą
oraz z Oslo w celu wprowadzenia wystarczających lokalnych obostrzeń
ograniczających mobilność i kontakty. Mają one być dodatkowo do obostrzeń
regionalnych i muszą być oparte na lokalnej i regionalnej sytuacji
epidemiologicznej.
W przypadku tych trzech gmin Folkehelseinstituttet (Norweski Instytut Zdrowia
Publicznego) zaleca następujące obostrzenia lokalne, które również powinny być
skoordynowane z Oslo:

•

Zamknięcie centrów handlowych, alternatywnie zamknięcie lokali
gastronomicznych w centrach handlowych, połączone ze wzmożonym nadzorem
i ograniczeniem liczby odwiedzających centra handlowe

•

Zakaz podawania posiłków w lokalu, ale możliwość podawania posiłków na
zewnątrz w innych punktach gastronomicznych

•

Ograniczenie liczby osób na wydarzeniach dozwolonych na poziomie obostrzeń B
(pogrzeby do 50 osób, spotkania religijne i światopoglądowe do 10 osób).
Następujące gminy przechodzą z poziomu obostrzeń A na B o północy, w noc na
poniedziałek 3 maja:

•

Ullensaker
Następujące gminy kontynuują poziom obostrzeń B:

•

Asker

•

Bærum

•

Drammen

•

Enebakk

•

Fredrikstad

•

Frogn

•

Halden

•

Indre Østfold

•

Lier

•

Moss

•

Nordre Follo

•

Råde

•

Sarpsborg

•

Vestby

•

Ås
Zmiany obowiązują przez dwa tygodnie do 16 maja 2021 r. włącznie, ale po
tygodniu dojdzie do ponownej oceny poziomu obostrzeń.
Gminy Eidsvoll i Nannestad, w których obecnie obowiązuje poziom obostrzeń B,
zostają wyjęte z programu regionalnych obostrzeń o północy w nocy na
poniedziałek 3 maja 2021 r.
Tu znajdziesz listę obostrzeń obowiązujących na poszczególnych poziomach.

