
Dalsze obowiązywanie obostrzeń 
regionalnych w wielu gminach w Viken 
  

W województwie (fylke) Viken w niektórych gminach poziom 
zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie i występuje duże 
zróżnicowanie liczby zakażeń pomiędzy gminami. Zgodnie z 
zaleceniem Urzędu do spraw zdrowia, Instytutu zdrowia 
publicznego oraz wojewody (statsforvalter), rząd zadecydował o 
utrzymaniu w mocy regionalnych obostrzeń na poziomie B w 9 
gminach w Viken. W 10 z gmin regionalne obostrzenia przestają 
obowiązywać o północy w nocy na poniedziałek 10 maja. 
 
– W Viken liczba zakażeń jest bardzo zróżnicowana, a w wielu z gmin poziom 

zakażeń wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Od poniedziałku, w 10 

gminach obostrzenia regionalne przestają obowiązywać natomiast w 9 

pozostałych surowe obostrzenia muszą obowiązywać jeszcze przez 2 tygodnie– 

powiedział minister zdrowia Bent Høie. 
 

Gminy Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, 

Ullensaker oraz Ås pozostają na poziomie obostrzeń B to 21 maja włącznie. 

Dla gmin Lillestrøm, Lørenskog oraz Rælingen, zaleca się też dalsze stosowanie 

obostrzeń lokalnych, które od 6 maja włącznie będą wprowadzone w koordynacji 

z Oslo. 
 

 Dla gmin Bærum, Drammen, Lier, Nordre Follo, Ullensaker oraz Ås zaleca się 

rozważenie konieczności zastosowania dodatkowych obostrzeń lokalnych. 

W Asker, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Moss, Råde, 

Sarpsborg oraz Vestby regionalne obostrzenia przestają obowiązywać od 

północy, w nocy na poniedziałek 10 maja.  

Oznacza to, że te gminy od tego momentu będą podlegały obowiązującym 

regulacjom ogólnokrajowym. Zaleca się jednak, żeby gminy rozważyły potrzebę 



wprowadzenia lokalnych obostrzeń bądź dostosowania lub też wzmocnienia już 

wprowadzonych obostrzeń lokalnych.  
 

Ministerstwo wie, że gmina Asker będzie wprowadzać wzmocnione obostrzenia 

lokalne od poniedziałku 10 maja włącznie. 

Urząd do spraw zdrowia, Instytut zdrowia publicznego, Statsforvalteren 

(wojewoda) w Oslo i Viken oraz dotknięte gminy, prowadzą ścisły dialog w tej 

sprawie.  

 

 

Rząd zadecydował, że następujące gminy pozostaną przy obostrzeniach na 
poziomie B (wysoki poziom obostrzeń) do 21 maja włącznie: 

• Bærum 

• Drammen 

• Lier 

• Lillestrøm 

• Lørenskog 

• Nordre Follo 

• Rælingen 

• Ullensaker 

• Ås 

 

W następujących gminach, od 10 maja włącznie, regionalne obostrzenia już 
nie obowiązują: 

• Asker 

• Enebakk 

• Fredrikstad 

• Frogn 

• Halden 



• Indre Østfold 

• Moss 

• Råde 

• Sarpsborg 

• Vestby 

Nowe spotkanie między statsforvalteren (wojewodą) a gminami w celu oceny 

sytuacji w Viken planuje się pomiędzy 18 a 20 maja. 

Więcej na temat poziomów obostrzeń regionalnych 

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. 

  

Poziom obostrzeń wybrany dla danych gmin zależy od tego, jak poważna jest 

sytuacja związana z wykryciem ogniska zakażeń. Stosuje się trzy poziomy 

obostrzeń. Są to poziomy A (szczególnie wysoki poziom obostrzeń), B (wysoki 

poziom obostrzeń) i C (dość wysoki poziom obostrzeń). 
  

Tu opisane są obostrzenia obowiązujące na poszczególnych poziomach 

 

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