
Ognisko wirusa w Bergen: Surowe 

obostrzenia w Bergen i okolicznych 

gminach 

 
Bergen i okoliczne gminy stały się ogniskiem zarówno 

brytyjskiego jak i południowoafrykańskiego wariantu 

koronawirusa. Poprosiły więc rząd o wprowadzenie 

dodatkowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

zakażeń. 

 

Nowe obostrzenia obowiązują od 7 lutego 2021 roku od godziny 18:00 do 

14 lutego włącznie. Obostrzenia wprowadza się po to, aby gminy mogły 

przeanalizować sytuację. 

- W gminach, w których pojawiły się ogniska bardziej zakaźnych wariantów 

wirusa, muszą obowiązywać bardziej restrykcyjne środki bezpieczeństwa niż na 

pozostałym obszarze kraju. Naszym celem wciąż jest pokonanie tych bardziej 

zaraźliwych wariantów koronawirusa i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się. 

Gminy, których dotyczyło ognisko koronawirusa wykryte w Nordre Follo poradziły 

sobie z tym i wydaje mi się, że tak samo poradzą sobie Bergen i okoliczne gminy 

– powiedział minister zdrowia Bent Høie. 

 

Rząd może podjąć decyzje co do działań, jakie trzeba wprowadzić w danej gminie 

i gminach okolicznych, jeśli wymagane jest wprowadzanie szybkich i 

skoordynowanych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń. 

 

„Gminy okręgu 1” to gmina, w której pojawiło się ognisko zakażenia oraz gminy 

powiązane z tym ogniskiem bądź gminy, które prowadzą rozległe kontakty z 

gminą, w której pojawiło się ognisko zakażenia. 

 



„Gminy okręgu 2” to gminy graniczące z „gminami okręgu 1”, w których z powodu 

pojawienia się ogniska zakażeń również trzeba szybko wprowadzić środki 

bezpieczeństwa. 

 

Okręg 1 i okręg 2 to jedynie pojęcia geograficzne. Poziom obostrzeń 

zastosowanych dla okręgu 1 i okręgu 2 zależy od tego, jak poważna jest sytuacja 

związana z wykryciem ogniska zakażeń. 

 

Do okręgu 1 należą: Bergen, Kvam i Ulvik 

 

Do okręgu 2 należą: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, 

Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss i Øygarden. 

 

W okręgu 1 stosuje się środki bezpieczeństwa na poziomie A (uregulowane w 

rozporządzeniu o covid-19, rozdział 5A). Oprócz tego wydawane są zalecenia. 

 

W okręgu 2 stosuje się środki bezpieczeństwa na poziomie B (uregulowane w 

rozporządzeniu o covid-19 rozdział 5B). Oprócz tego wydawane są zalecenia. 

 

Co to jest okręg 1 i okręg 2? Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat poziomu 

środków bezpieczeństwa w gminach okręgu 1 i okręgu 2. 

 

W okręgu 1, od 7 do 14 lutego włącznie, obowiązują następujące 

zasady: 

  

Dotyczy gmin: Bergen, Kvam i Ulvik 

 

Przedszkola, szkoły, uniwersytety, szkoły wyższe oraz szkoły policealne 

Wprowadza się poziom czerwony dla przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjów zgodnie z narodowym modelem sygnalizacji świetlnej. 

Gminna jednostka ds. ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych 

może wydać decyzję o zamknięciu szkół i przedszkoli, jeśli jest to konieczne do 

wprowadzenia poziomu czerwonego, lub jeśli sytuacja epidemiczna za tym 

przemawia. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/om-tiltaksniva-i-ring-1-kommuner-og-ring-2-kommuner/id2831989/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/om-tiltaksniva-i-ring-1-kommuner-og-ring-2-kommuner/id2831989/


Szkoły średnie przechodzą na nauczanie zdalne i należy przygotować się do 

przejścia na poziom czerwony, jak tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. 

Pomieszczenia na terenie uniwersytetów, szkół wyższych i policealnych zostają 

zamknięte dla wszystkich studentów. Pracownicy stosują się do zasad ogólnie 

obowiązujących na rynku pracy. 

 

Wydarzenia 

Zakazuje się organizacji wszelkich wydarzeń poza domem, zarówno pod dachem 

jak i na powietrzu, z wyjątkiem pochówków. 

Dozwolona jest organizacja wydarzeń zdalnych, przy obecności najwyżej pięciu 

osób na miejscu dodatkowo do niezbędnego personelu realizacji produkcji. 

  

Aktywność sportowa i rekreacyjna 

Nie jest dozwolone organizowanie zajęć sportowych dla dorosłych ani dzieci. To 

samo dotyczy zajęć rekreacyjnych takich jak zorganizowane ćwiczenia, treningi 

oraz próby chóru, zespołu muzycznego czy teatru. 

 

Miejsca pracy 

Tam, gdzie to możliwe, nakazuje się pracę zdalną z domu. Pracodawcy mają 

zadbać, aby pracownicy, w miarę możliwości praktycznych, pracowali z domu. 

Pracodawcy muszą udokumentować, że udzielili pracownikom informacji, jak 

praca w danym przedsiębiorstwie ma się odbywać. 

 

Sklepy 

Wszystkie sklepy i magazyny są zamknięte, z wyjątkiem: 

• sklepów spożywczych, w tym kiosków, sklepów ze zdrową żywnością i innych 

punktów sprzedających głównie żywność. 

• punktów handlowych zajmujących się głównie sprzedażą karmy dla zwierząt i 

innych niezbędnych artykułów dla zwierząt domowych i gospodarskich 

• aptek 

• sklepów medycznych 

• salonów optycznych 



• sklepów monopolowych 

• stacji benzynowych 

• handlu artykułami dla rolnictwa i produkcji zwierzęcej 

• działalności magazynowej i hurtowej w sklepach prowadzących sprzedaż dla firm 

rzemieślniczych i tym podobnych 

Sklepy mogą być otwarte w celu wydania wcześniej zamówionych towarów, jeśli 

wydanie towaru może odbywać się w reżimie sanitarnym. 

  

 

 

Restauracje, kawiarnie, bary i hotele 

Lokale gastronomiczne są zamknięte, ale dozwolone jest serwowanie dań na 

wynos. 

Obowiązuje zakaz serwowania alkoholu. 

 

Lokale gastronomiczne w hotelach mogą serwować posiłki dla gości nocujących. 

  

Zamknięte pozostają następujące rodzaje działalności i miejsc 

• Centra treningowe 

• Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych 

oraz światopoglądowych, z wyjątkiem pochówków. 

• Biblioteki 

• Parki rozrywki, hale do gry w bingo, hale gier, sale zabaw, kręgielnie i tym 

podobne obiekty, na których odbywają się zajęcia rozrywkowe i rekreacyjne. 

• Baseny, parki wodne, spa, baseny hotelowe i tym podobne 

• Muzea 

• Kina, teatry, sale koncertowe i tym podobne miejsca kultury i rozrywki. 

• Inne miejsca użyteczności publicznej, gdzie odbywają się zajęcia kulturalne, 

rozrywkowe lub rekreacyjne, przy których ludzie gromadzą się pod dachem. 

  



Zalecenia 

Wszyscy powinni unikać odwiedzin i spotkań we własnym domu. 

 

Wyjątkiem od zalecenia objęte jest świadczenie niezbędnych domowych usług 

opiekuńczych oraz odwiedziny u osób u schyłku życia. 

 

Osoby mieszkające samotnie mogą chodzić w odwiedziny lub być odwiedzane 

przez jedną do dwóch stałych osób z kręgu przyjaciół lub jednego stałego 

gospodarstwa domowego. 

 

Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą się odwiedzać w ramach 

własnej grupy (kohorty). 

 

Należy unikać podróży, jeśli nie są one konieczne. 

 

Nie odradza się wyjazdów do domów wypoczynkowych poza własną gminą. 

Podróżujcie jednak tylko z członkami własnego gospodarstwa domowego i nie 

przyjmujcie odwiedzin. Zróbcie wszystkie zakupy przed wyjazdem, we własnej 

gminie. Nie chodźcie do sklepów, lokali gastronomicznych ani miejsc zgromadzeń 

ludzi w gminie miejsca wypoczynku. 

 

Utrzymujcie duży dystans od innych osób na trasie narciarskiej, na wyciągu 

narciarskim i podczas wycieczek pieszych. Sprawdźcie jakie zalecenia i zasady 

obowiązują w gminie wypoczynku i stosujcie się do nich. 

 

Ośrodki narciarskie pozostają otwarte. Muszą się tak przygotować, aby móc w 

każdej sytuacji utrzymać metrowy dystans między osobami. Należy unikać 

zagęszczenia ludzi w miejscach, gdzie z doświadczenia wiadomo, że takie 

zagęszczenie może się tworzyć jak np. kolejki do wyciągów narciarskich, okolice 

wejść, recepcje, toalety oraz lokale gastronomiczne.  

 

Należy udostępnić stacje do higieny rąk, a czyszczenie powierzchni wspólnych ma 

być częste i dokładne. Aby ułatwić urzędom ds. zdrowia śledzenie łańcucha 

zakażeń, ośrodki, które mają taką możliwość, mogą wdrożyć systemy rejestracji 

gości.  



 

Karczmy, kawiarnie itp. powiązane z ośrodkiem nie mogą świadczyć obsługi w 

lokalu, ale mogą wydawać posiłki z okienka lub w podobny sposób, o ile te posiłki 

będą spożywane na zewnątrz. 

 

Administracje gmin i województw wciąż powinny utrzymywać podwyższony 

reżim sanitarny w transporcie publicznym. Np. ograniczenie wykorzystania 

pojemności środka transportu do 50%. 

 

Działalności gospodarcze polegające na świadczeniu usług w bezpośrednim 

kontakcie, na przykład fryzjerzy, muszą utrzymać zwiększone środki 

bezpieczeństwa w sytuacjach, gdzie nie można zachować metrowego dystansu 

lub ograniczyć bądź tymczasowo zawiesić ofertę usług wymagających bliskiego 

kontaktu twarzą w twarz. 

 

Zaleca się, żeby gminy i mieszkańcy gmin rozważyli przeprowadzanie testów w 7-

10 dniu kwarantanny wynikającej z ryzyka zakażenia. Należy też rozważyć 

zastosowanie kwarantanny dla członków gospodarstwa domowego osób, które 

miały styczność z osobą zarażoną, jeśli istnieje podejrzenie zarażenia zmutowaną 

wersją koronawirusa. 

Osoby, u których występuje wysokie ryzyko poważnej choroby lub śmierci w 

przypadku zarażenia, powinny się bardziej chronić. 

  

Obowiązek noszenia maseczek 

Tam, gdzie nie można zachować przynajmniej metrowego dystansu, z wyjątkiem 

krótkotrwałego mijania osób innych niż mieszkające w tym samym 

gospodarstwie domowym, obowiązuje nakaz noszenia maseczki. 

Obowiązuje nakaz noszenia maseczki w miejscach publicznych, takich jak sklepy, 

taksówki, transport publiczny, budynki stacji, lokale gastronomiczne przy 

odbiorze dań na wynos, przestrzenie wspólne w centrach handlowych, jeśli są 

one otwarte ze względu na aptekę i sklepy spożywcze na terenie centrum, w 

budynkach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i 

czynności religijnych oraz światopoglądowych w związku z pochówkiem. 

 



Obowiązek noszenia maseczki obowiązuje odpowiednio dla pracowników w 

miejscach, gdzie nie jest możliwe utrzymanie przynajmniej metrowego dystansu 

od odwiedzających. Nie dotyczy to pracowników w miejscach, gdzie wdrożono 

inne środki ochrony przed zakażeniem dla pracowników takie jak przyłbice, 

ścianki działowe itp. 

 

Pasażerowie taksówek mają nosić maseczki. Pasażer ma nałożyć maseczkę przed 

wejściem do taksówki i nie może jej zdejmować przed zakończeniem przewozu i 

wyjściem z taksówki. Obowiązek noszenia maseczki dotyczy również kierowcy, 

jeżeli ma w taksówce pasażera. 

 

Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia i osób, 

które nie mogą nosić maseczki z powodów medycznych lub innych. 

 

------- 

Wszystkie gminy mogą wprowadzać obostrzenia i zalecenia w oparciu o lokalną 

sytuację epidemiologiczną. Dlatego ważne jest, żeby na bieżąco śledzić zalecenia 

obowiązujące we własnej gminie. 

 

W okręgu 2, od 7 do 14 lutego, obowiązują następujące zasady: 

  

Dotyczy gmin: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, 

Ullensvang, Vaksdal, Voss i Øygarden. 

  

  

Przedszkola, szkoły, uniwersytety, szkoły wyższe oraz szkoły policealne 

Poziom żółty w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z 

narodowym modelem sygnalizacji świetlnej. 

 

Poziom czerwony w szkołach średnich, zgodnie z narodowym modelem 

sygnalizacji świetlnej. 

Uniwersytety, szkoły wyższe i policealne: Wszystkie zajęcia edukacyjne i 

zaplanowane wydarzenia należy przełożyć lub przekształcić na zdalne. 



Pomieszczenia na terenie uniwersytetów, szkół wyższych i policealnych zostają 

zamknięte dla wszystkich studentów. Pracownicy stosują się do zasad ogólnie 

obowiązujących na rynku pracy. 

 

Wydarzenia 

Obowiązują ogólnokrajowe zasady i zalecenia. 

 

Aktywność sportowa i rekreacyjna 

Nie jest dozwolone organizowanie zajęć sportowych dla dorosłych. Przez osobę 

dorosłą rozumie się osoby w wieku lat 20 i starsze. To samo dotyczy zajęć 

rekreacyjnych, takich jak zorganizowane ćwiczenia, treningi oraz próby chóru, 

zespołu muzycznego czy teatru. 

 

Miejsca pracy 

Tam, gdzie to możliwe, nakazuje się pracę zdalną z domu. Pracodawcy mają 

zadbać, aby pracownicy, w miarę możliwości praktycznych, pracowali z domu. 

Pracodawcy muszą udokumentować, że udzielili pracownikom informacji, jak 

praca w danym przedsiębiorstwie ma się odbywać. 

 

Sklepy 

Magazyny i centra handlowe zostają zamknięte, z wyjątkiem: 

• sklepów spożywczych, w tym kiosków, sklepów ze zdrową żywnością i innych 

punktów sprzedających głównie żywność. 

• punktów handlowych zajmujących się głównie sprzedażą karmy dla zwierząt i 

innych niezbędnych artykułów dla zwierząt domowych i gospodarskich 

• aptek 

• sklepów medycznych 

• salonów optycznych 

• sklepów monopolowych 

• lokali gastronomicznych 

• działalności takich jak fryzjer, kosmetyczka, salon tatuażu itp. 



• usług w sektorze zdrowia takich, jak fizjoterapeuci, chiropraktycy, podolodzy itp. 

• stacji benzynowych 

• handlu artykułami dla rolnictwa i produkcji zwierzęcej 

• działalności magazynowej i hurtowej w sklepach prowadzących sprzedaż dla firm 

rzemieślniczych i tym podobnych 

Sklepy mogą być otwarte w celu wydania wcześniej zamówionych towarów, jeśli 

wydanie towaru może odbywać się w reżimie sanitarnym. 

  

Restauracje, kawiarnie, bary i hotele 

Lokale gastronomiczne mogą być otwarte. 

Obowiązuje zakaz serwowania alkoholu. 

  

Zamknięte pozostają następujące rodzaje działalności i miejsc 

• Centra treningowe 

• Parki rozrywki, hale do gry w bingo, hale gier, sale zabaw, kręgielnie i tym 

podobne obiekty, na których odbywają się zajęcia rozrywkowe i rekreacyjne. 

• Muzea 

• Kina, teatry, sale koncertowe i tym podobne miejsca kultury i rozrywki. 

• Inne miejsca użyteczności publicznej, gdzie odbywają się zajęcia kulturalne, 

rozrywkowe lub rekreacyjne, przy których ludzie gromadzą się pod dachem, z 

wyjątkiem miejsc, gdzie takie zajęcia odbywają się dla dzieci i młodzieży poniżej 

20 roku życia. 

• Baseny, parki wodne, spa, baseny hotelowe itp. są zamknięte, ale pozostają 

dostępne dla uczestników szkolnych zajęć pływackich, którzy nie ukończyli 20 

roku życia, dla kursów i treningów pływackich dla dzieci ze szkół podstawowych i 

dla młodszych oraz dla sportowców zawodowych. Dozwala się również 

prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających prowadzonych 

indywidualnie lub w mniejszych grupach z organizatorem. To samo tyczy się 

innych rodzajów terapii indywidualnych, gdzie można umówić się na konkretną 

godzinę, a kąpiel stanowi element terapii. 

Zalecenia 



Wszyscy powinni ograniczyć kontakty społeczne. 

 

Zaleca się, aby spotkania odbywały się na powietrzu, a liczba gości nie 

przekraczała 5 osób, dodatkowo do stałych mieszkańców. Jeśli wszyscy goście 

pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego, osób może być więcej, ale 

nie więcej niż liczba, która pozwala na utrzymanie dystansu. 

 

Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą się odwiedzać w ramach 

własnej grupy (kohorty). 

 

Należy unikać podróży, jeśli nie są one konieczne. 

 

Nie odradza się wyjazdów do domów wypoczynkowych poza własną gminą. 

Podróżujcie jednak tylko z członkami własnego gospodarstwa domowego i nie 

przyjmujcie odwiedzin. Zróbcie wszystkie zakupy przed wyjazdem, we własnej 

gminie. Nie chodźcie do sklepów, lokali gastronomicznych ani miejsc zgromadzeń 

ludzi w gminie miejsca wypoczynku. Utrzymujcie duży dystans od innych osób na 

trasie narciarskiej, na wyciągu narciarskim i podczas wycieczek pieszych. 

Sprawdźcie, jakie zalecenia i zasady obowiązują w gminie wypoczynku i stosujcie 

się do nich. 

 

Ośrodki narciarskie pozostają otwarte. Muszą się tak przygotować, aby móc w 

każdej sytuacji utrzymać metrowy dystans między osobami. Należy unikać 

zagęszczenia ludzi w miejscach, gdzie z doświadczenia wiadomo, że takie 

zagęszczenie może się tworzyć jak np. kolejki do wyciągów narciarskich, okolice 

wejść, recepcje, toalety oraz lokale gastronomiczne.  

 

Należy udostępnić stacje do higieny rąk, a czyszczenie powierzchni wspólnych ma 

być częste i dokładne. Aby ułatwić urzędom ds. zdrowia śledzenie łańcucha 

zakażeń, ośrodki, które mają taką możliwość, mogą wdrożyć systemy rejestracji 

gości. Karczmy, kawiarnie itp. powiązane z ośrodkiem nie mogą świadczyć 

obsługi w lokalu, ale mogą wydawać posiłki z okienka lub w podobny sposób, o 

ile te posiłki będą spożywane na zewnątrz. 

 



Administracje gmin i województw wciąż powinny utrzymywać podwyższony 

reżim sanitarny w transporcie publicznym. Np. ograniczenie wykorzystania 

pojemności środka transportu do 50%. 

Działalności gospodarcze polegające na świadczeniu usług w bezpośrednim 

kontakcie, na przykład fryzjerzy, muszą utrzymać zwiększone środki 

bezpieczeństwa w sytuacjach, gdzie nie można zachować metrowego dystansu 

lub ograniczyć bądź tymczasowo zawiesić ofertę usług wymagających bliskiego 

kontaktu twarzą w twarz. 

 

Zaleca się, żeby gminy i mieszkańcy gmin rozważyli przeprowadzanie testów w 7-

10 dniu kwarantanny wynikającej z ryzyka zakażenia. Należy też rozważyć 

zastosowanie kwarantanny dla członków gospodarstwa domowego osób, które 

miały styczność z osobą zarażoną, jeśli istnieje podejrzenie zarażenia zmutowaną 

wersją koronawirusa. 

 

Osoby, u których występuje wysokie ryzyko poważnej choroby lub śmierci w 

przypadku zarażenia, powinny się bardziej chronić. 

 

Obowiązek noszenia maseczek 

Tam, gdzie nie można zachować przynajmniej metrowego dystansu, z wyjątkiem 

krótkotrwałego mijania osób innych niż mieszkające w tym samym 

gospodarstwie domowym, obowiązuje nakaz noszenia maseczki. 

Obowiązuje nakaz noszenia maseczki w miejscach publicznych, takich jak sklepy, 

taksówki, transport publiczny, budynki stacji, lokale gastronomiczne przy 

odbiorze dań na wynos, przestrzenie wspólne w centrach handlowych, jeśli są 

one otwarte ze względu na aptekę i sklepy spożywcze na terenie centrum, w 

budynkach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i 

czynności religijnych oraz światopoglądowych w związku z pochówkiem. 

 

Obowiązek noszenia maseczki obowiązuje odpowiednio dla pracowników w 

miejscach, gdzie nie jest możliwe utrzymanie przynajmniej metrowego dystansu 

od odwiedzających. Nie dotyczy to pracowników w miejscach, gdzie wdrożono 

inne środki ochrony przed zakażeniem dla pracowników takie jak przyłbice, 

ścianki działowe itp. 

 



Pasażerowie taksówek mają nosić maseczki. Pasażer ma nałożyć maseczkę przed 

wejściem do taksówki i nie może jej zdejmować przed zakończeniem przewozu i 

wyjściem z taksówki. Obowiązek noszenia maseczki dotyczy również kierowcy, 

jeżeli ma w taksówce pasażera. 

 

Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia i osób, 

które nie mogą nosić maseczki z powodów medycznych lub innych. 

------- 

Wszystkie gminy mogą wprowadzać obostrzenia i zalecenia w oparciu o lokalną 

sytuację epidemiologiczną. Dlatego ważne jest, żeby na bieżąco śledzić zalecenia 

obowiązujące we własnej gminie. 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogniska zakażeń w Bergen 

 

Czy obowiązuje zakaz serwowania alkoholu? 

Tak, zakaz serwowania alkoholu obowiązuje w gminach zarówno okręgu 1, jak i 

okręgu 2. 

 

Czy centra treningowe muszą być zamknięte? 

Tak, centra treningowe muszą pozostać zamknięte zarówno w gminach okręgu 1, 

jak i okręgu 2. 

 

Czy kina, teatry i sale koncertowe muszą pozostać zamknięte? 

Tak, te miejsca muszą pozostać zamknięte zarówno w gminach okręgu 1, jak i 

okręgu 2. 

 

W najbliższych dniach mam zaplanowane wydarzenie. Czy mogę przenieść 

to wydarzenie do innej gminy, w której nie obowiązują tak surowe 

obostrzenia?   

Jeżeli to wydarzenie jest przeznaczone dla lokalnej publiczności w tej konkretnej 

gminie, to przeniesienie wydarzenia spowoduje również przemieszczanie się 

osób. Dlatego stanowczo nalegamy, aby nie przenosić wydarzeń do innych 

gmin. Inaczej będziemy mieli do czynienia z przemieszczaniem się poza obszar, a 

zakażenie będzie się łatwiej rozprzestrzeniać.  

 



Mieszkam w jednej z gmin, których dotyczą obostrzenia, a ma mnie 

odwiedzić członek rodziny mieszkający gdzie indziej. Czy ten członek 

rodziny nadal może mnie odwiedzić?  

 

Jeżeli mieszkasz w gminie z okręgu 1, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 

musisz unikać wszelkich odwiedzin w domu i nie powinieneś też jeździć w 

odwiedziny do innych gmin. Wyjątkiem od zalecenia objęte jest świadczenie 

niezbędnych domowych usług opiekuńczych oraz odwiedziny u osób u schyłku 

życia.  

Osoby mieszkające samotnie mogą chodzić w odwiedziny lub być odwiedzane 

przez jedną do dwóch stałych osób z kręgu przyjaciół lub jednego stałego 

gospodarstwa domowego. Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych 

mogą się odwiedzać w ramach własnej grupy (kohorty). Oprócz tego, wszyscy 

powinni unikać podróży, jeśli nie są one konieczne.  

 

Jeśli mieszkasz w okręgu 2, obowiązują ogólnokrajowe zalecenia dotyczące 

ograniczania kontaktów społecznych, spotkania się z innymi raczej na świeżym 

powietrzu i ograniczaniem wizyt do 5 gości dodatkowo do stałych mieszkańców. 

Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą się odwiedzać w ramach 

własnej grupy (kohorty). 

  

Co oznacza, żeby unikać podróży, które nie są konieczne? 

Podróż do pracy należy uznać za podróż konieczną, ale obowiązuje nakaz pracy 

zdalnej z domu tam, gdzie jest to praktycznie możliwe. 

 

Czy dzieci, których rodzice podpisali umowę o pieczy naprzemiennej, wciąż 

mogą podróżować do swoich rodziców? 

Przez cały okres pandemii koronawirusa obowiązywała zasada naczelna, że 

dziecko musi mieć możliwość mieszkania w obydwu domach. Ta zasada cały czas 

obowiązuje. 

  

Czy sklepy zoologiczne mogą zostać otwarte?   

Tak, punkty sprzedaży karmy dla zwierząt oraz innych artykułów niezbędnych dla 

zwierząt domowych i gospodarskich, mogą pozostać otwarte. 

 



Czy sklepy, które sprzedają nieco produktów spożywczych oraz produktów 

codziennego użytku mogą być otwarte?   

Definicja sklepów spożywczych obejmuje też kioski, sklepy ze zdrową żywnością i 

inne punkty sprzedające głównie żywność. Jeżeli sklep sprzedaje głównie 

żywność, może pozostać otwarty.  

 

Czy sklepy mają prawo, aby ich pracownicy przychodzili do pracy 

wykonywać inne zadania, mimo że sklep jest zamknięty?   

Tak, sklep uznaje się za zamknięty, jeżeli nie jest on dostępny dla klientów. 

Pracownicy mogą pracować w sklepie przy innych zadaniach np. rozkładać towar, 

wykonywać bieżące prace oraz wydawać towar zamówiony z wyprzedzeniem. 

 

Tam, gdzie to możliwe, nakazuje się pracę zdalną z domu. Pracodawcy mają 

zadbać, aby pracownicy, w miarę możliwości praktycznych, pracowali z domu. 

Pracodawcy muszą udokumentować, że udzielili pracownikom informacji, jak 

praca w danym przedsiębiorstwie ma się odbywać.   

 

 

Czy fryzjerzy i inni usługodawcy mogą świadczyć swoje usługi czy też uznaje 

się ich za „sklepy”, które muszą pozostać zamknięte? 

Fryzjerzy, salony kosmetyczne, salony tatuażu itp. to nie sklepy i mogą być 

otwarte, ale obowiązują tam zalecenia o zwiększonym reżimie sanitarnym np. 

noszenie maseczek. Otwarte są też usługi w sektorze zdrowia np. fizjoterapeuci, 

optycy i psycholodzy. 

 

Co obowiązuje w przypadku sklepów, które wprowadziły rozwiązania 

odbierania wcześniej zamówionych towarów? 

Sklepy mogą być otwarte w celu wydania wcześniej zamówionych towarów, jeśli 

wydanie towaru może odbywać się w reżimie sanitarnym. 

 

Czy można przeprowadzać umówione spotkania z pojedynczymi klientami 

m.in. w związku z wydaniem kupionego samochodu? 

Tak, sklepy mogą być otwarte dla odbioru towarów zamówionych i opłaconych z 

wyprzedzeniem, jeżeli wydawanie towaru odbywa się w reżimie sanitarnym. 

Dotyczy to również salonów samochodowych. 



 

Czy sądy w tych gminach muszą pozostać zamknięte?  

Nie, sądy nie są objęte nakazem zamknięcia.  

 

Czy stoki narciarskie mogą być otwarte? 

Tak, nie należą one do rodzaju miejsc i działalności objętych nakazem 

zamknięcia. Uzasadnieniem jest niewielkie ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, 

pod warunkiem stosowania się do obowiązujących zaleceń dotyczących reżimu 

sanitarnego, opracowanych dla tej branży. Ośrodki narciarskie muszą się tak 

przygotować, aby móc w każdej sytuacji utrzymać metrowy dystans między 

osobami.  

Należy unikać zagęszczenia ludzi w miejscach, gdzie z doświadczenia wiadomo, 

że takie zagęszczenie może się tworzyć jak np. kolejki do wyciągów narciarskich, 

okolice wejść, recepcje, toalety oraz lokale gastronomiczne, itp. W razie potrzeby, 

musi być możliwość umycia i dezynfekcji rąk, należy też zadbać o dokładne i 

częste czyszczenie, zwłaszcza często używanych powierzchni. 

 

 

 

 

Czy można organizować zdalne koncerty, przedstawienia, nabożeństwa itp. 

udostępniane w formie streamingu internetowego lub programu 

telewizyjnego?  

Zakaz organizowania wydarzeń wprowadzony jest po to, aby nie spotykała się 

większa liczba osób. Koncert lub nabożeństwo bez publiczności nie podlega pod 

definicję wydarzenia na mocy § 13 rozporządzenia o covid-19, który w tej definicji 

zakłada zgromadzenie osób. Zakaz organizowania koncertów, nabożeństw lub 

przedstawień zdalnych miałby bardzo ograniczony wpływ na unikanie zakażeń.  

Obowiązują jednak zalecenia ograniczania kontaktów społecznych i należy to 

wziąć pod uwagę przy wykonywaniu koncertu, nabożeństwa lub przedstawienia. 

 

W gminach okręgu 1 dozwolona jest organizacja wydarzeń zdalnych, przy 

obecności najwyżej pięciu osób na miejscu, dodatkowo do niezbędnego 

personelu realizacji produkcji. W gminach okręgu 2 obowiązują ogólnokrajowe 

zasady dotyczące wydarzeń. 



  

Czy warsztaty samochodowe mogą być otwarte? 

Tak, nie obejmuje ich nakaz zamknięcia. 

 

Czy hurtownie i oddziały dla klientów profesjonalnych magazynów 

budowlanych mogą być otwarte tak, żeby towar można było wywozić i aby 

firmy/rzemieślnicy mogli go odbierać? 

Działy hurtowe i magazynowe sklepów budowlanych, które prowadzą sprzedaż 

dla firm rzemieślniczych itp., objęte są wyjątkiem od nakazu zamknięcia i mogą 

być otwarte. 

 


