
Dalsze obowiązywanie restrykcji związanych z ogniskiem zakażeń w 

Nordre Follo oraz Halden, z pewnymi wyjątkami. 
 

Sytuacja epidemiologiczna jest niejasna i wciąż wykrywane są kolejne 

przypadki bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa. Dlatego nadal 

obowiązywać będzie większość restrykcji, które mają zapobiec 

rozprzestrzenianiu się zakażeń w związku z ogniskiem w Nordre Follo i Halden. 

Nordre Follo i Ås przechodzą ze strefy 1 do strefy 2, a niektóre restrykcje 

zostają złagodzone. Enebakk, Frogn, Nesodden oraz Vestby przestają być objęte 

programem zaostrzonych restrykcji krajowych.  

 

 

- Sytuacja epidemiologiczna jest mało przejrzysta i rozwija się szybko. Cały czas 

wykrywane są przypadki zakażenia bardziej zakaźnym wariantem wirusa, a w 

przypadku wielu zakażonych źródło zakażenia pozostaje nieznane. Dlatego nadal 

obowiązywać będzie większość restrykcji – powiedział minister zdrowia Bent 

Høie. 

Region Oslo charakteryzuje się dużą wewnętrzną mobilnością związaną z pracą, 

uczęszczaniem dzieci i młodzieży do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne oraz częstym 

korzystaniem z transportu publicznego. Są to czynniki podwyższające ryzyko 

rozprzestrzeniania się zakażeń.  

 

Złagodzenie restrykcji w Nordre Follo i Ås 

Nordre Follo i Ås mają aktualnie kontrolę nad sytuacją epidemiologiczną i przechodzą 

ze strefy 1 do strefy 2. 

 

- To oznacza, że w Nordre Follo i Ås od 11 lutego między innymi mogą otworzyć 

się centra treningowe dla mieszkańców tych gmin. Nie obowiązuje już też zakaz 

organizacji wydarzeń – powiedział Høie. 

 

8 lutego wszystkie dotknięte gminy uczestniczyły w spotkaniu ze Statsforvalteren 

(wojewodą) w Oslo i Viken, Instytutem zdrowia publicznego i Urzędem ds. Zdrowia 

oraz wypowiadały się na temat pożądanego poziomu restrykcji.  

 

Następujące zasady obowiązują od 11 do 17 lutego 2021 roku włącznie: 

 

Strefa 1 (poziom restrykcji C: Dosyć wysoki poziom restrykcji) 

 

Oslo, Halden, Sarpsborg. 

W Oslo od dłuższego czasu zakażenia utrzymują się na wysokim poziomie i tam 

obostrzenia pozostaną na poziomie C. Halden i Sarpsborg również pozostaną na tym 



poziomie restrykcji, ponieważ niewiele czasu minęło od wykrycia ogniska wirusa w 

Halden i sytuacja epidemiologiczna nie jest do końca wyjaśniona.  

Strefa 2 (poziom restrykcji D: Nieco podwyższony poziom restrykcji) 

Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, 

Råde, Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen, Nittedal.  

Uznaje się, że sytuacja epidemiologiczna w Nordre Follo i Ås jest pod kontrolą. Te 

gminy przechodzą ze strefy 1 do strefy 2.  

Następujące gminy przestają być objęte programem podwyższonych restrykcji 

krajowych: 

Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby. 

W wielu okolicznych gminach od dłuższego czasu poziom zakażeń utrzymywał się na 

niskim poziomie, gminy te sygnalizują brak problemów z monitorowaniem zakażeń oraz 

wysoki poziom stosowania się do zasad reżimu sanitarnego.  W związku z tym te gminy 

zostają wyjęte spod obowiązywania rozporządzenia i mogą w razie potrzeby 

podejmować lokalne uchwały dotyczące restrykcji. 

 

Więcej na temat strefy 1 i strefy 2 

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

pojawienia się ogniska zakażeń również trzeba szybko wprowadzić środki 

bezpieczeństwa. 

 

Strefa 1 i strefa 2 to jedynie pojęcia geograficzne. Poziom restrykcji zastosowanych dla 

strefy 1 i strefy 2 zależy od tego, jak poważna jest sytuacja związana z wykryciem 

ogniska zakażeń. Stosuje się cztery poziomy restrykcji. A (szczególnie wysoki poziom 

restrykcji), B (wysoki poziom restrykcji), C (dość wysoki poziom restrykcji) i D 

(podwyższony poziom restrykcji). 

 

Tutaj znajdziesz listę restrykcji dla poszczególnych poziomów  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/om-tiltaksniva-i-ring-1-kommuner-og-ring-2-kommuner/id2831989/

