
Tymczasowe zmiany w obostrzeniach na 
poziomie A 
 

Poziom obostrzeń A, który jest najsurowszym regionalnym 
poziomem obostrzeń, zazwyczaj powinien obowiązywać przez 2 
do 3 tygodni. W 20 gminach w Viken, ten poziom obostrzeń musi 
obowiązywać przez znacznie dłuższy okres.  Mając to na uwadze, 
rząd zwrócił się do Urzędu do spraw zdrowia (Helsedirektoratet) 
i Instytutu zdrowia publicznego (FHI) o tymczasowe zmiany w 
poziomie obostrzeń A.  Rząd pozwala teraz, żeby więcej osób 
mogło mieć dostęp do pomieszczeń na uniwersytetach, w 
szkołach wyższych i policealnych, pod warunkiem 
przeprowadzania regularnych testów.  Otworzyć się mogą 
kwiaciarnie o powierzchni poniżej 250 m². Zmiany obowiązują od 
północy, w nocy na 16 kwietnia. 
 
- Kiedy opracowywano poziom obostrzeń A, nie zakładano, żeby obostrzenia na 

tym poziomie obowiązywały przez tak długi okres.  Najnowsze utrzymanie 

obostrzeń na poziomie A dla 20 gmin w Viken oznacza, że ich mieszkańcy będą 

musieli żyć z tak restrykcyjnym poziomem obostrzeń przez niemal 6 tygodni.  

Mamy nadzieję, że tymczasowe dostosowanie obostrzeń z poziomu A, będą 

mogły nieco zmniejszyć dotkliwość ich konsekwencji - powiedział minister 

zdrowia Bent Høie. 
 

W gminach objętych poziomem obostrzeń A, pomieszczenia na uniwersytetach, 

w szkołach wyższych i policealnych, były zamknięte dla wszystkich studentów. Od 

16 kwietnia, pomieszczenia na uniwersytetach, w szkołach wyższych oraz 

policealnych mogą być otwarte, jeśli dostęp do pomieszczeń jest decydujący dla 

studentów, którzy są uzależnieni od możliwości korzystania z laboratoriów, 

warsztatów lub praktyk, których nie można przeprowadzić zdalnie i jest to 



konieczne do osiągania postępów w nauce zgodnie z planem, a studenci będą 

regularnie poddawani testom na COVID-19 zgodnie z zaleceniami władz 

epidemiologicznych w gminie. 
 

Również biblioteki i czytelnie mogą być otwarte dla studentów regularnie 

testowanych na COVID-19. 
 
 

Kwiaciarnie w gminach objętych poziomem obostrzeń A mogą być otwarte, o ile 

powierzchnia sprzedaży nie przekracza 250 m² a sklep głównie zajmuje się 

sprzedażą kwiatów o krótkim terminie przechowywania. 

We wtorek 13 kwietnia dodatkowo poinformowano, że będą również dwie 

zmiany w obostrzeniach na poziomie A, dotyczące sportu zawodowego: 

Pozwolono na zorganizowane treningi dla sportowców zawodowych od 13 

kwietnia od godziny 16:00, a mecze treningowe w dwóch najwyższych dywizjach 

piłki nożnej będą dozwolone od północy w nocy na 16 kwietnia.  Obecni na tych 

meczach mogą być jedynie zawodnicy, obsługa i sędziowie.  
 

Analiza wszystkich trzech regionalnych poziomów 
obostrzeń  

Urząd ds. zdrowia (Helsedirektoratet) oraz Instytut zdrowia publicznego 

(Folkehelseinstituttet) kontynuują pracę polegającą na całościowej analizie i 

aktualizacji wszystkich trzech regionalnych poziomów obostrzeń (poziom 

obostrzeń A, B i C).  

- Poziom obostrzeń A jest wymagający dla mieszkańców nim objętych.  

Potrzebujemy jednak tego poziomu obostrzeń jako narzędzia do szybkiego i 

efektywnego gaszenia ognisk zakażeń w stosunkowo krótkim czasie. Urząd ds. 

zdrowia (Helsedirektoratet) oraz Instytut zdrowia publicznego 

(Folkehelseinstituttet) przyglądają się aktualnie temu, czy poziomy obostrzeń B 

oraz C w większym stopniu mogą zostać dostosowane do obszarów, gdzie 

surowe obostrzenia wymagane są przez dłuższy czas.  Celem jest częściowe 

ulżenie obciążeniu osób, które mieszkają na tych obszarach – powiedział Høie. 



Aktualizacja obostrzeń ogólnokrajowych – trening na 
świeżym powietrzu 

Urząd ds. zdrowia i Instytut zdrowia publicznego zaproponowały wprowadzenie 

zalecenia maksymalnej liczby 20 osób w przypadku zorganizowanych zajęć na 

powietrzu dla dorosłych. Rząd przychyla się do tego. Zalecenie wchodzi w życie 

jednocześnie z pozostałymi zmianami w ogólnokrajowych obostrzeniach, o 

północy w nocy na 16 kwietnia.  

Zalecenie jest następujące: 

• Dorośli mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach na świeżym powietrzu w 

grupach do 20 osób, o ile są w stanie zachować przynajmniej metrowy dystans. 
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