
Vietinės taisyklės dėl infekcijos kontrolės 
Ullensakerio savivaldybėje 

Ullensakerio savivaldybėje galioja keletas infekcijos kontrolės vie6nių taisyklių. Šios papildo nacionalines 
taisykles ir rekomendacijas. Esant griežtesnėms vie6nėms nei nacionalinės taisyklės ir rekomendacijoms, 
tokiu atveju galioja vie6nės taisyklės. 

Pirmosios priemonės buvo įvestos dar lapkričio mėn., toliau sekė sugriež6nimas, o gruodžio pradžioje šiek 
6ek buvo sušvelnintos. Kokios taisyklės galioja savivaldybėje nusprendžiama infekcinė situacija. Taisykles 
Ullensakeryje priima liaudies išrink6 atstovai. 

 
Šių priemonių 6kslas yra, kad žmonės kuo dažniau liktų namuose, kuo mažiau būtų kartu su kuo mažiau 
žmonių ir vengtų situacijų, kuriose infekcija gali plis6. Nacionalinės sveikatos tarnybos pabrėžia, kad užkratas 
turi didelį potencialą plis6 viešose erdvėse, daugumai renkan6s uždarose patalpose. Tuo pačiu labai svarbu 
kuo labiau apsaugo6 vaikus ir jaunimą. 

Ullensakeryje galiojančių taisyklių privalo laiky6s 6ek privatus, 6ek verslo sektorius.  

Net ir vadovaujan6s šiomis taisyklėmis, mes privalome ir toliau nepamirš6 jau gerai įsisavintų įpročių: plau6 
rankas, susirgus lik6 namuose, ir išlaiky6 mažiausiai 1 metro atstumą su kartu negyvenančiais asmenimis. 

Nepaminėtoms erdvėms taisyklės netaikomos. 

Šios pateiktos taisyklės įsigalioja im6nai nuo 2020 m. gruodžio 4 d. ir iki tolesnio pranešimo. 

Žemiau rasite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.  

Privalome dėvė- veido kaukę: 

• viešosiose erdvėse viduje ir lauke, kaip parduotuvėse, 6kėjimo ir filosofijos namuose, prekybos 
centruose, ir kultūros, sporto ir laisvalaikio praleidimo erdvėse. Veido kaukę galima nusiim6 ramiai 
sėdint nurodytose vietose.  

• viešajame transporte, taksi, eilėse ir stočių zonose ir Oslo orouoste. Taip pat ir taksi vairuotojas, ir 
keleiviai privalo dėvė6 veido kaukes automobilyje. 

• viešojo mai6nimo įstaigose, kai nesėdima prie stalo. 

• Išimtys taikomos vaikams iki jaunimo mokyklinio amžiaus, 6ems, kurie dėl medicininių priežasčių 
negali dėvė6 veido kaukės, daubuotojams, kurie naudoja kitas infekcijos kontrolės priemonės, kaip 
skydelį ar pertvarą, ir 6ems kurie užsiima fizine veikla ir išlaiko mažiausiai dviejų metrų atstumą 
vienas nuo kito. 

• Jūs pats privalote turė6 veido kaukę. Veido kaukes galite įsigy6 vais6nėse, parduotuvėse ar 
internetu. Tinka 6ek vienkar6nės, 6ek medžiaginės, tačiau įsi6kinkite, kad jų apsaugos poveikis yra 
dokumentuotas. 

Būrian-s privačiuose susibūrimuose: 

• galima bur6s iki 10 žmonių, nebent jei visi gyvenate kartu. Leidžiama rink6s, jei kartu gyvena 
daugiau nei 10 žmonių tame pačiame name.  

• visada privalome išlaiky6 1 metro atstumą su kartu negyvenančiais asmenimis.  

• negalima nuomuo6s erdvių nei viduje, nei lauke, tokių kaip bendruomenės namų ar panašiai, 
priva6ems susibūrimams. 



• Mai6nimo įstaigose privačiai galima bur6s kartu 20 ar mažiau dalyvių, toje patalpos dalyje, kuri 
atvira ir ki6ems lankytojams. Tai reiškia, kad iki 20 asmenų grupei galima užsisaky6 staliukus 
restorane ar viešbučio restorane, susirink6 pvz. gedulingiems pietums ar kalėdiniam vakarėliui.  

• Laikotarpiu 20.12.18 – 21.1.3 daroma išim6s draudimui bur6s daugiau nei 10 asmenų privačiuose 
susibūrimuose. Šiuo Iaikotarpiu kiekvienas namų ūkis gali sureng6 du privačius susibūrimus ne 
daugiau nei 10 svečių iš kitų namų ūkių. Viena iš bū6nų sąlygų, kad visi išlaikytų 1 metro atstumą 
vienas su kitu. Taigi galima pasikvies6 iki 10 svečių šves6 Kūčias ir Naujųjų metų išvakares ar kitomis 
dvejomis dienomis šiuo laikotarpiu, žinoma jei yra pakankamai vietos visiems dalyviams ir 
išlaikomas 1 metro atstumas vienas su kitu. 

Organizatorių rengiami renginiai: 

• Profesionalūs renginių organizatoriai gali kvies6 į renginius vadovaujan6s nacionalinėmis 
taisyklėmis. Tai reiškia maksimaliai 50 dalyvių viešajame rengnyje, neesant nustatytoms sėdimoms 
vietoms ir maksimaliai 200 dalyvių viešajame renginyje, esant nustatytoms sėdimoms vietoms 
uždaroje erdvėje. 

• Renginius lauke leidžiami reng6 iki 200 dalyviams. 

• Veido kaukių dėvėjimas bū6nas, ir galima nusiim6 ramiai sėdint nurodytose vietose.  

• Organiztorius turi už6krin6, kad būtų išlaikomas mažiausiai 1 metro atstumas tarp dalyvių, kurie 
negyvena kartu tame pačiame namų ūkyje, matuojant nuo pe6es iki pe6es, taip pat ir esant 
nustatytoms sėdimoms vietoms. 

Fizinės ir kultūrinės veiklos organizuojant savanorių organizacijoms: 

• Ir toliau gali reng6 treniruotes ir repe6cijas, organizuojant spor6nę ir kultūrinę veiklą vaikams ir 
jaunimui.  

• Draudžiama reng6 rungtynes, taures, turnyrus ir suvažiavimus organizuojant spor6nę ir kultūrinę 
veiklą vaikams ir jaunimui net ir kitose savivaldybėse, ir juose dalyvau6. 

• Savanorių oganizacijoms draudžiama reng6 kultūros, sporto ar kitas veiklas suaugusiems, esant 
ar6mam kontaktui, 6ek viduje, 6ek lauke, išskyrus jei išlaikoma 2 metrų atstumas. 

• Draudžiama reng6 rungtynes, taures, turnyrus ir sporto būrelių suaugusiems suvažiavimus, ar juose 
dalyvau6, taip pat kultūrinius renginius suaugusiems organizuojant savanorių organizacijoms. Tad 
draudžiama reng6 futbolo taures ar šokių vakarus suaugusiems, kuriuos rengia savanorių 
organizacijos.  

• Atliekant fizinę veiklą sporto salėse ar panašiose vietose, privaloma išlaiky6 2 metrų atstumą tarp 
dalyvių. 

• Lanky6s sporto salėse turi teisę 6k asmenys gyvenantys Ullensakerio savivaldybėje. 

Mai-nimo įstaigose: 

• po 22.00 val. lankytojai nebeįleidžiami. 

• alkoholis pilstomas iki 24.00 val., o jo vartojimas stabdomas 00.30 val. 

• privaloma dėvė6 veido kaukę, nesėdint prie stalo. 

• visada privalome išlaiky6 1 metro atstumą, su kartu negyvenančiais asmenimis. 

• darbuotojai būdami tose vietose, kur lankosi svečiai, privalo dėvė6 veido kaukę.  

Esant darbe... 



• darbuotojai, kurių darbo užduotys nereikalauja fizinio dalyvavimo visą darbo savaitę ar jos dalį 
darbo vietoje, privalo dirb6 iš namų. 

• darbdaviai turėtų sugebė6 dokumentais patvir6n6, kad darbuotojams buvo pranešta, kaip tai bus 
vykdoma įmonėje. 

Keliaujant... 

• geriausiai būtų, jei vengsite vyk6 viešuoju transportu. 

• keliaudami viešuoju transportu turime vadovau6s infekscijos kontrolės nacionalinių ir vie6nių 
taisyklėmis ir gairėmis, ypač turime atsižvelg6 į savo bendrakeleivius.  

• privalome dėvė6 veido kaukę viešajame transporte, taksi, taksi eilėse ir stočių zonose ir orouoste. 
Taksi vairuotojas ir keleiviai privalo dėvė6 veido kaukes automobilyje.  

  



Dažnai užduodami klausimai  
Kaip ilgai galioja šios priemonės? 

Priemonės galioja im6nai nuo gruodžio 4 d. ir iki naujų pranešimų. Mes visus raginame sek6 savivaldybės 
interne6nę svetainę ir Facebook puslapį. 

Ar visgi turime išlaiky- vieno metro atstumą dėvint veido kaukę? 

Taip, visada turime išlaiky6 mažiausiai vieno metro atstumą su kartu negyvenančiais asmenimis. Net ir tada, 
kai yra dėvima veido kaukė. 

Kokiose situacijose privalu dėvė- veido kaukę? 

• kai vykstate autobusu, taksi, traukiniu ir lėktuvu. 

• visose bedrojo naudojimo geležinkelio ir autobusų sto6es erdvėse ir orouoste.  

• Parduotuvėse. Klientai visada privalo dėvė6 veido kaukę. Darbuotojai privalo dėvė6 veido kaukę, kai 
dirba salėje ir kasoje, jei neįrengtos kitos nuo infekcijos apsaugos priemonės, pvz. kaip organinis 
s6klas (plexiglas) ar panašiai.  

• Prekybos centro bendrojo naudojimo erdvėse  

• Viešbučio bendrojo naudojimo erdvėse, 6ek sveičiai, 6ek darbuotojai 

• Bendrojo naudojimo erdvėse sporto salėse, rūbinėse ir iki kol pasiekiate treniruoklių aparatus. 
Galite nusiim6 treniruojan6s, ir užsidė6 judant patalpoje.  

• Visais atvejais, esant kartu treneriui ir spor6ninkui sporto kompleksuose (bendro naudojimo 
erdvėse, kolidoriuose, rūbinėse, tribūnose, treniruoklių salėse, takeliuose ir t.t.), išskyrus tada, kai 
atliekama aktyvi fizinė veikla.  

• Visais atvejais pakeliui į ir filosofijos namuose, kaip bažnyčiose ir mečetėse, išskyrus ramiai sėdint 
mažiausiai 1 metro atstumu, nuo pe6es iki pe6es, vienas nuo kito. Laidotuvių eisenose link kapo, 
prie kapo ir grįžtant nuo kapo, privaloma dėvė6 veido kaukę  

• Visais atvejais, esant kino ir teatro žiūrovu, išskyrus ramiai sėdint mažiausiai 1 metro atstumu, nuo 
pe6es iki pe6es, vienas nuo kito.  

• Visais atvejais, esant žiūrovais sporto arenose ir kitose sporto ir kultūros erdvėse , išskyrus ramiai 
sėdint mažiausiai 1 metro atstumu, nuo pe6es iki pe6es, vienas nuo kito. 

• Visais atvejais mai6nimo įstaigose, alkoholio serviravimo įstaigose, kavinėse, restoranuose, 
valgyklose, mugėse ir kitose mai6nimosi vietose, išskyrus ramiai sėdint prie stalo valgant ir geriant.   

• Maisto įstaigų darbuotojai pr6valo dėvė6 veido kaukes visose vietose, kur lankosi svečiai. 

• Išskyrus privačių įmonių valgyklas, kurios nėra  viešai atviros visuonenei. 

• Išskyrus privačius namus 

Kaip teisiniai dėvė- veido kaukę? 

Norvegijos sveikatos priežiūros tarnybos teikiamus patarimus, kaip teisingai dėvė6 veido kaukę, rasite 
čia. hgps://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind 

Ar būnant klasėje, jaunimo ir vidurinėje mokyklose, privaloma dėvė- veido kaukę? 

Privalomas veido kaukės dėvėjimas šiuo metu yra įvestas viešajame transporte, parduotuvėse, prekybos 
centro bendro naudojimo erdvėse ir 6kėjimo ir filosofijos patalpose. Mokyklose vadovaujamasi atskiromis 

https://www.facebook.com/ullensakerkommune/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind


priimtomis nacionalinėmis gairėmis dėl infekcijos kontrolės, ir rengiant šias gaires nėra nustatytos tokios 
veido kaukės dėvėjimo rekomendacijos.  

Ar kas nors -krins kaip laikomasi taisyklių? Ar rizikuoju gau- baudą, jei pamiršiu užsidė- veido kaukę einant į 
parduotuvę.  

Šios taisyklės yra įpareigojimai ir draudimai, ir jomis privalome vadovau6s. Policija vykdo kontrolę ir skiria 
sankcijas. Policija nori pabrėž6, pastebėjus taisyklių nesilaikymą, svarstys kokią sankciją skir6, baudą ar 
deportaciją. Mai6nimo įstaigos turinčios alkoholio licenziją reguliariai kontroliuojamos, taip pat ir dėl 
infekcijos kontrolės taisyklių laikymosi.   

Ar mokiniai pr-valo dėvė- veido kaukes mokykliniame transporte? 

Jaunimo ir vidurinės mokyklos amžiaus mokyniai privalo dėvė6 veido kaukes vykdami viešuoju transportu. 
Taip pat vykstant ir mokykliniu transportu.  

Ar draudžiama bur-s daugiau kaip 10 vaikų toje pačioje kohotoje (grupėje)? 

Taip. 

Ar tėvai pr-valo dėvė- veido kaukes pasiimant ir atvedant vaikus į darželius ir popamokinę veiklą (SFO)? 

Darželiai ir mokyklos vadovaujasi infekcijos kontrolės nacionalinėmis gairėmis. Nėra rekomendacijų dėl 
veido kaukių dėvėjimo šiose situacijose. Svarbiausia yra išlaiky6 6nkamą atstumą ir vadovau6s tomis 
rekomendacijomis, kurias teikia atskiri darželiai ir atskiros mokyklos. 

Ar savivaldybė dažniau tvarkys šiukšledėžes, taip kaip šios pastaruoju metu labai greitai prisipildo vienkar-nėmis 
veido kaukėmis? 

Savivaldybė dažniau tuš6ns šiukšledėžes ar6miausiu metu. Šiuo momentu daugelis šiukšledėžių nėra 
savivaldybės atsakomybė, bet priklauso atskiroms parduotuvėms, centrams, Ruter (Autobusų įmonei) ir 
Norvegijos kelių transporto tarnybai. 

Ar kiekvienas pats turi įsigy- veido kaukę? Ar kur nors galima gau- nemokamų veido kaukių? 

Kiekvienas privalo įsigy6 pats. Tiek vienkar6nės, 6ek medžiaginės veido kaukės, a66nkančios apsaugos 
kriterijus, yra 6nkamos.  

Savanorių centras (Frivilligsentralen) dalina nemokamas veido kaukes 6ems, kurie neišgali sumokė6 už šias 
savam naudojimui, pirmadieni-penktadieni 08.00-14.00 adresu: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim. 

Ar mokyniai gali gau- nemokamai veido kaukes? 

Tėvai pr6valo aprūpin6 veido kaukėmis jaunimo ir vidurinės mokyklos amžiaus mokynius.  

Savanorių centras (Frivilligsentralen) dalina nemokamas veido kaukes 6ems, kurie neišgali sumokė6 už šias 
savam naudojimui, pirmadieni-penktadieni 08.00-14.00 adresu: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim. 

Ar kolegos skaitosi socialiniais kontaktais, kurių galime turė- -k 10 per vieną savaitę? 

Socialiniai kontaktai reiškia, 6e su kuriais mes su6nkame privačiai, o ne darbo aspektu. Tie, kurie gali dirb6 iš 
namų, turi dirb6 iš namų, kad ribo6 su6nkamų žmonių skaičių.   

Ką reiškia įtvir-ntos sėdimos kėdės? 

Helsedirektoratet Norvegijos sveikatos direktoratas teikia šį įtvir6ntos sėdimos kėdės apibrėžimą: 

• Įvir6nta kėdė suprantama, kaip atskira, nekilnojama kėdė, kai kėdė yra nuola6nio pabūdžio. 

• Neįmanoma užklijuo6 juostomis, juostelėmis ar kitaip sutvir6n6 atskiras kėdes, kad a66ktų 
įtvir6ntos kėdės kriterijus.  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%2520219%2520-%2520Definisjon%2520av%2520fastmonterte%2520seter-06.11.2020.pdf/_/attachment/inline/25314c92-bb76-4a88-a69d-e2699c09c838:bf4b7337c88002657edf0ebf67f9951e85e68b10/Oppdrag%2520219%2520-%2520Definisjon%2520av%2520fastmonterte%2520seter-06.11.2020.pdf


• Suolelai nesiskaito įtvir6ntomis kėdėmis, nors jie ir yra įtvir6n6, jie neturi nustatytų atskirų vietų ir 
asmuo lengvai gali pasislink6 ant suolelio. Tai reiškia, kad suoleliai bažnyčiose, sporto salėse ir t.t. 
nėra skaitomi kaip įtvir6ntos vietos. 


