
Aktualizacja regionalnych obostrzeń 
 

Helsedirektoratet (Urząd ds. zdrowia) i Folkehelseinstituttet (Norweski 
Instytut Zdrowia Publicznego) przeprowadziły kompleksowy przegląd 
regionalnych poziomów obostrzeń i proponują drobne poprawki. Rząd 
zastosował się do zalecenia. Większość zmian wchodzi w życie o północy, 
w noc na 3 maja. 
 
Dnia 15 kwietnia wprowadzono tymczasowe zmiany dotyczące poziomu obostrzeń 
A (najsurowszy regionalny poziom obostrzeń). Zmiany te są teraz kontynuowane na stałe. 
Dodatkowo rząd zdecydował o następujących zmianach, które będą obowiązywać od 
poniedziałku 3 maja: 

Wspólne dla wszystkich trzech poziomów obostrzeń A, B i C: 

• Kształcenie dorosłych, włączając w to kształcenie na podstawie ustawy wdrożeniowej 
i ustawy integracyjnej nie będzie dłużej regulowane poziomami obostrzeń. Tym 
samym gminy same decydują, jakie obostrzenia mają być zastosowane. 

• Noszenie przyłbic przez pracowników nie może być dłużej stosowane jako 
alternatywa dla maseczek w sytuacjach, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu od 
odwiedzających. Dzieje się tak, ponieważ skuteczność przyłbic nie jest dostatecznie 
udokumentowana. 

Poziom obostrzeń B: 

• Normalne nauczanie na uniwersytetach, szkołach wyższych i policealnych dozwolone 
w mniejszych grupach do 10 osób. 

• Tymczasowe targowiska w plenerze mogą być otwarte. 

• Liczba osób obecnych na pochówkach, uroczystościach pogrzebowych i ceremoniach 
przy grobie zmniejsza się do maksymalnie 50 osób. Zmiana ta obowiązuje od północy, 
w noc na 10 maja. 

Poziom obostrzeń C: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-justeringer-i-tiltaksniva-a/id2844710/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-justeringer-i-tiltaksniva-a/id2844710/


• Zezwala się na otwarcie basenów dla mieszkańców gminy 

Więcej o obostrzeniach regionalnych 

Rząd może zdecydować, jakie obostrzenia mają być wdrożone w gminie i gminach 
okolicznych, gdy szybkie i skoordynowane wprowadzenie ich jest decydujące w walce z 
rozprzestrzenianiem się wirusa. 

Jaki poziom obostrzeń jest wybierany dla gmin, zależne jest od powagi sytuacji 
epidemiologicznej. Są trzy poziomy obostrzeń, które można zastosować. Są to: poziom 
obostrzeń A (szczególnie wysoki poziom obostrzeń), poziom obostrzeń B (wysoki poziom 
obostrzeń) i poziom obostrzeń C (dość wysoki poziom obostrzeń). 
 
Tu znajdziesz listę obostrzeń obowiązujących na poszczególnych poziomach. 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/
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