Złagodzone wytycznych dla osób w
pełni zaszczepionych
Zgodnie z zaleceniem Norweskiego Instytutu Zdrowia
Publicznego (Folkehelseinstituttet) rząd łagodzi wytyczne dla
osób w pełni zaszczepionych. W prywatnych domach osoby w
pełni zaszczepione mogą mieć bliski kontakt społeczny (poniżej 1
metra) z innymi osobami w pełni zaszczepionymi. Mogą mieć
również kontakt społeczny z niezaszczepionymi osobami, które
nie należą do grup ryzyka. W przestrzeni publicznej obowiązują
takie same zasady i zalecenia, zarówno dla osób zaszczepionych,
jak niezaszczepionych.
– Mamy coraz większą pewność, że szczepionka dobrze chroni przed poważnym
przebiegiem choroby oraz dalszym zarażaniem. Wiedzę tę musimy wykorzystać,
aby złagodzić obostrzenia, tam gdzie jest to możliwe – powiedział minister
zdrowia i opieki Bent Høie.
Potrzeba dwóch dawek, aby osiągnąć pełną ochronę.

Takie same zasady w miejscach publicznych
Choć ochrona jest dobra, osoby zaszczepione nadal mogą się zarazić
koronawirusem. Możliwe jest też zakażenie innych przez osoby zaszczepione.
Dzieje się tak, mimo że nie zauważa się, że samemu jest się zakażonym.
– Na zewnątrz wśród ludzi nie wiadomo, czy w pobliżu znajdują się osoby
niezaszczepione z grup ryzyka. Tak długo, jak w społeczeństwie jest wiele osób
niechronionych, a także ponieważ w niektórych przypadkach zaszczepione osoby
mogą się zarażać i zarażać innych, zasady i zalecenia dotyczące przebywania w
miejscach publicznych dla wszystkich muszą być takie same – powiedział Høie.
Podkreślił on, że istnieje potrzeba jasnych i wyraźnych zaleceń i zasad
obowiązujących w miejscach, gdzie przebywa dużo osób.

Nadchodzi certyfikat koronawirusowy
– W miarę jak coraz większa część populacji będzie zaszczepiona, ograniczenia
dotyczące liczby osób i inne ogólne środki kontroli zakażeń w społeczeństwie
będzie można złagodzić dla wszystkich. Równocześnie pracujemy nad krajowym
certyfikatem koronawirusowym – podkreślił Høie.
Certyfikat koronowy będzie zawierał informacje o statusie osoby zaszczepionej,
przebyciu COVID-19 i ostatnim wyniku testu na koronawirusa. Może to
doprowadzić do pojedynczych łagodzeń obostrzeń w przestrzeni publicznej dla
osób posiadających taki certyfikat. Ale będzie to możliwe nie tylko dzięki
szczepionce.
– Zastanawiamy się również nad przyjrzeniem się, jaki wpływ na obowiązek
kwarantanny może mieć status osoby zaszczepionej – powiedział Høie.

Zalecenia dla osób w pełni zaszczepionych:
•

W domach prywatnych i aucie osoby w pełni zaszczepione mogą mieć
bliski kontakt społeczny (poniżej 1 metra) z innymi osobami
zaszczepionymi, nawet jeśli należą do grup ryzyka.

•

W pełni zaszczepione osoby mogą mieć bliski kontakt społeczny z
niezaszczepionymi osobami, które nie należą do grup ryzyka.

•

W pełni zaszczepione osoby nadal powinny zachować odpowiedni dystans
(przynajmniej 1 metr) od osób niezaszczepionych z grup ryzyka, z którymi
nie mieszkają.

•

Wśród ludzi (w przestrzeni publicznej, włączając w to komunikację miejską)
zasady i zalecenia pozostają niezmienione. Dotyczy to na przykład zaleceń
i zasad dotyczących dystansu, liczby osób, higieny czy noszenia maseczek
na twarz.

