
Rząd wprowadza nowe obostrzenia 
ogólnokrajowe 
 
Aby utrzymać kontrolę nad pandemią, rząd wprowadza szereg 
ogólnokrajowych działań. Najważniejszym z nich jest to, że osoby 
powyżej 65 roku życia jak najszybciej otrzymają dawkę 
przypominającą. 
 
-  Pandemia się nie skończyła, ale weszła w nową fazę. Musimy nauczyć się żyć z 

zakażeniami. Ponieważ mamy szczepionki, możemy teraz podołać wyższym 

poziomom zakażeń w społeczeństwie. Z jednej strony musimy unikać 

przepełnionych szpitali i przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Z drugiej strony 

ludzie muszą mieć możliwość życia na tyle normalnie, na ile jest to możliwe. Cały 

czas musimy poszukiwać właściwej równowagi we wprowadzanych 

obostrzeniach – powiedział premier Jonas Gahr Støre. 
 

Liczba zakażeń teraz wzrasta. System opieki zdrowotnej znajduje się pod presją 

zarówno w gminach jak i szpitalach. Rząd wprowadza zatem obostrzenia 

ogólnokrajowe, aby utrzymać kontrolę. 
 

-  Osoby, które przyjęły dawkę przypominającą, mają znacznie niższe ryzyko 

hospitalizacji. Aktualnie najważniejszym działaniem jest to, aby ludzie 

przyjmowali dawki, które zostaną im zaproponowane – powiedział Støre. 

Rząd wprowadza szereg nowych działań. Działania te obowiązują od 1 grudnia, a 

zalecenia obowiązują od teraz. Będą one obowiązywać do odwołania, a opierają 

się na poradach i zaleceniach ze strony Urzędu do spraw zdrowia oraz 

Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. 

Nowe obostrzenia ogólnokrajowe 

Wprowadzamy teraz dwie nowe zasady: 



• Jeżeli mieszkasz z osobą, która jest zakażona, musisz pozostać w domu na 

kwarantannie, do czasu, aż otrzymasz negatywny wyniku testu (dotyczy też 

odpowiednio osób bliskich, z którymi nie mieszkasz, na przykład 

partnera/partnerki). Obowiązuje to dorosłych, niezależnie od tego, czy są 

zaszczepieni, czy nie. Jeżeli jesteś zaszczepiony, możesz zakończyć 

kwarantannę po uzyskaniu negatywnego wyniku testu, ale masz 

obowiązek wykonać kolejny test najpóźniej po siedmiu dniach. Jeśli nie 

jesteś zaszczepiony, możesz zakończyć kwarantannę po uzyskaniu 

negatywnego wyniku testu, ale masz obowiązek wykonywać szybki test 

codziennie przez 7 dni lub co drugi dzień test PCR. Dzieci mieszkające z 

osobą zakażoną nie mają tego obowiązku, ale jest to w ich przypadku 

zalecane. 

• Jeśli zostaniesz zakażony COVID-19, musisz pozostać w izolacji przez 5 dni. 

Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, czy jest się zaszczepionym, czy 

też nie. Do tej pory wymagane były 2 dni w przypadku osób 

zaszczepionych bez objawów. Oprócz tego, aby zakończyć izolację, nie 

możesz mieć gorączki przez 24 godziny. 

Wprowadzamy też nowe ogólnokrajowe zalecenia: 

• Wprowadza się ogólnokrajowe zalecenie noszenia maseczki w kontaktach 

z systemem opieki zdrowotnej. 

• Rząd wprowadza ogólnokrajowe zalecenie noszenia maseczki w 

transporcie publicznym, w taksówkach, w sklepach i w centrach 

handlowych, gdzie nie można zachować dystansu. 

• Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie zalecenia dotyczącego 

regularnego testowania uczniów na obszarach z rosnącą liczbą zakażeń i 

dużym obciążeniem systemu opieki zdrowotnej 

• Rząd prosi, aby gminy o rosnącej liczbie zakażeń i o dużym obciążeniu 

systemu opieki zdrowotnej, rozważyły zwiększenie wykorzystania pracy z 

domu. 

•  



Te zalecenia wprowadza się dodatkowo do działań wprowadzonych przez rząd w 

poniedziałek 29 listopada, mających na celu powstrzymanie transmisji wariantu 

Omikron. 
 

- Gminy, w których wzrasta liczba zakażeń oraz obciążenie systemu opieki 

zdrowotnej, powinny dodatkowo rozważyć konieczność wprowadzenia własnych, 

bardziej restrykcyjnych obostrzeń lokalnych. Gminy powinny w razie potrzeby 

skoordynować działania na poziomie regionalnym – powiedziała minister 

zdrowia Ingvild Kjerkol.  

Na gminy nałożono obowiązek oferowania łatwo dostępnych 
szczepień 

Rząd prosi teraz gminy, aby zwiększyły tempo szczepień. Gminy muszą oferować 

szczepienia, które nie wymagają umówienia się na konkretny termin. Musi być 

też możliwość zaszczepienia się poza zwykłymi godzinami urzędowania. Może 

być to np. oferta drop-in poza zwykłym czasem pracy, bądź szczepienia w domu. 

-  Wiele gmin znalazło dużo dobrych i kreatywnych rozwiązań, aby ułatwić 

ludziom przyjmowanie szczepionek. Teraz wydane zostanie rozporządzenie, aby 

zapewnić jak najbardziej dostępną ofertę szczepień. Stworzymy również krajową 

infolinię szczepionkową w różnych językach, gdzie będzie można uzyskać 

odpowiedzi na pytania merytoryczne i praktyczne – oznajmiła minister zdrowia 

Ingvild Kjerkol. 
 

Rząd poprosił, aby gminy oferowały dawkę przypominającą wszystkim osobom 

od 45 roku życia wzwyż, kiedy już wszystkie osoby od 65 lat wzwyż otrzymają 

ofertę szczepienia. Również wszystkie osoby pracujące w systemie opieki 

zdrowotnej mają otrzymać ofertę przyjęcia dawki przypominającej. 
 

-  Najważniejszym działaniem w obecnej sytuacji jest, aby wszystkie osoby 

powyżej 65 roku życia jak najszybciej otrzymały dawkę przypominającą. To 

zdecydowanie zmniejszy potrzebę stosowania dalej idących obostrzeń. 

Szczepionka jest drogą do wyjścia z pandemii – zaznaczyła minister zdrowia 

Ingvild Kjerkol. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-tiltak-for-a-forsinke-spredningen-av-omikronvarianten-i-norge/id2890028/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-tiltak-for-a-forsinke-spredningen-av-omikronvarianten-i-norge/id2890028/


Rząd planuje, że cała dorosła populacja będzie mogła otrzymać dawkę 

przypominającą przed Wielkanocą.  Oznacza to, że gminy muszą planować 

podawanie 400 000 dawek tygodniowo. 

Zrewidowana strategia i plan gotowości 

Rząd poddaje rewizji strategię i plan gotowości postępowania w pandemii COVID-

19. 

-  Jest to strategia, która przewiduje dalszy dobry poziom gotowości i przestrzeń 

do szybkiego wprowadzania obostrzeń w celu utrzymania kontroli nad 

pandemią. Oznacza to, że musimy dostosować naszą codzienność do rozwoju 

pandemii, zadbać o to, aby system ochrony zdrowia był wydolny oraz zatroszczyć 

się o gospodarkę i nasze miejsca pracy – oznajmił premier Jonas Gahr Støre. 
 

Nadrzędnym celem tej strategii teraz, jest utrzymanie kontroli nad pandemią tak, 

aby nie prowadziła ona do znacznych obciążeń chorobami oraz do nadmiernego 

obciążenia gminnego systemu opieki zdrowotnej i szpitali. Trzeba w jak 

największym stopniu uchronić dzieci i młodzież, usługi publiczne muszą być 

świadczone na odpowiednim poziomie, a gospodarka musi być chroniona. 

Poziom gotowości zostanie utrzymany na dzisiejszym poziomie do końca 

kwietnia przyszłego roku. 
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