
Vei$nės taisyklės dėl infekcijos kontrolės 
Kelias pastarasias savaites daug - per daug - žmonių Ullensakeryje užsikrėtė korona virusu. Ullensakerio 
savivaldybės valdyba priėmė eilę vie$nių infekcijos kontolės taisyklių, kurios manymu tai padės sumažin$ 
infekcijos pli$mą, išvengiant kri$nės situacijos visuomenėje. Pirmosios priemonės buvo įvestos lapkričio    
10 d., o lapkričio 19 d. jos buvo išplėstos. Šios priemonės galioja im$nai iki gruodžio 3 d.  

Priemonių $kslas yra, kad žmonės kuo dažniau liktų namuose, ir kiek įmanoma kuo mažiau būtų kartu su 
kuo mažiau žmonių ir vengtų situacijų, kuriose infekcija gali plis$. Norvegijos nacionalinė sveikatos 
priežiūros ins$tucija pabrėžia, kad infekcija turi didelį potencialą plis$ viešose vietose, uždarose patalpose 
kur renkasi daug žmonių. Tuo pačiu metu labai svarbu, kuo labiau apsaugo$ vaikus ir jaunimą. 

Nustatytų taisyklių Ullensakeryje privalo laiky$s $ek privatūs asmenys, $ek verslo atstovai. 

Net ir laikan$s šių taisyklių, mes privalome ir toliau nepamirš$ jau gerai įsisavintų įpročių: plau$ rankas, 
susirgus lik$ namuose, ir laiky$s mažiausiai 1 metro atstumo su asmenimis, kuriais mes negyvename kartu. 

Vie$nės taisyklės papildo nacionalines infekcijos kontrolės taisykles, rekomendacijas ir infekcijos kontrolės 
gaires, taikomas įvairioms pramonės šakoms.  Nepaminėtoms taisyklės netaikomos. 

Jei turite klausimų, siųskite juos mums $esiogiai į Facebooką, skambinkite bendruoju numeriu 66 10 80 00 
ar siųskite juos postmoTak@ullensaker.kommune.no. 

Privalome dėvė$ veido kaukę: 
• Viešosiose vietose lauke ir patalpose, tokiose kaip parduotuvėse, $kėjimo ir filosofijos namuose ir 

prekybos centruose. 

• Viešajame transporte, taksi, eilėse ir stočių zonose ir Oslo orouoste. Taip pat taksi vairuotojai ir 
keleiviai privalo dėvė$ veido kaukes automobilyje.  

• viešojo man$nimo įstaigose, kai nesėdime prie stalo. 

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

• Jūs pats turite turė$ veido kaukę. Veido kaukes galite įsigy$ vais$nėse, parduotuvėse ar internetu. 
Tinka $ek vienkar$nės, $ek medžiaginės, tačiau įsi$kinkite, kad jų apsaugos poveikis yra 
dokumentuotas. 

• Čia rasite patarimus veido kaukės dėvėjimui. 

Renkan$s privačiuose susibūrimuose: 
• Galima rink$s iki 10 žmonių, nebent jei visi gyvena kartu.  

• Privalome ribo$ socialinių kontaktų skaičių iki 10 asmenų per savaitę.  

• Negalime rink$s kitose vietose, nei privačiuose namuose. 

• Ir toliau privalome laiky$s 1 metro atstumo. 

• Išim$s: privačių susibūrimų dalyviams gyvenan$ems tame pačiame namų ūkyje ir renginiams, kurie 
yra apibrėž$ šiuose nuostatuose dėl covid-19 ir kai laikomasi kitų vie$nių infekcijos kontrolės 
taisyklių.  

https://www.facebook.com/ullensakerkommune


Renginiai patalpose draudžiami: 
• Draudžiama reng$ renginius vidaus patalpose. Žiūrė$ renginių apibrėžimą nuostatuose dėl covid-19. 

• Išim$s taikoma laidotuvėms ir kremacijai, esant maksimaliam 50 dalyvių skaičiui, kurie laikosi 
mažiausiai 1 metro atstumo su asmenimis ne iš to pa$es namų ūkio, rung$nėms, varžyboms, 
spektakliams ir panašiems renginiams be žiūrovų, dalyvaujant profesionaliems veikėjams, 
tuoktuvėms, krikštynoms ir panašių ritualų metu be žiūrovų/dalyvių. 

• Lauke renginiai galimi reng$ dalyvaujant iki 200 dalyvių. Visi dalyviai privalo laiky$s mažiausiai 1 
metro atstumo su asmenimis ne iš to pa$es namų ūkio. 

Kultūrinių, pramoginių ir neformalaus ugdymo patalpų uždarymas: 
• Viešosios vietos ir įmonės, kuriose vykdomos kultūros, pramogų ar neformalaus ugdymo veiklos, 

kurių metu žmonės renkasi viduje, patalpos yra laikomos uždarytos. Tai yra sporto salės, muziejai, 
kino teatrai, teatrai, koncertų salės ir panašios kultūrinės ir pramoginės patalpos, bingo salonai, 
boulingo centrai, žaidimų automatų salės, vaikų žaidimų centrai, baseinai, spa paslaugos ir baseinai 
viešbučiuose.  

• Išim$s taikoma veikloms organizuojamoms vaikams ir jaunimui iki 20 metų, neformalaus ugdymo 
klubams, bibliotekoms, $kėjimo ir filosofijos namams, galerijoms ir meno salonams, patalpoms 
skirtoms profesionaliam sportui ir profesionaliems veikėjams, plaukimui mokykloje, plaukimo 
treniruotėms organizuojamoms vaikams ir jaunimui iki 20 metų ir profesionaliems spor$ninkams, 
individualiai ar rehabilitacijai mažesnėse grupėse, individualiam gydymui paskirto vizito metu.  

Viešojo mai$nimo įstaigose: 
• draudžiama serviruo$ alkoholį. 

• privalome laiky$s 1 metro atstumo ir dėvė$ veido kaukę, kai nesėdime prie stalo. 

Darbe... 
• Darbuotojai, kurių darbo užduotys nereikalauja fizinio dalyvavimo visą darbo savaitę ar jos dalį, 

privalo dirb$ namuose. 

• Darbdaviai turėtų sugebė$ dokumentais patvir$n$, kad darbuotojams buvo pranešta, kaip tai bus 
vykdoma įmonėje. 

Keliaujant... 
• Viešuoju transportu naudo$s $k esant absoliūčiai bū$nybei. Naudojan$s viešuoju transportu, 

ypa$ngą dėmesį turime skir$ galiojančių nacionalinių ir vie$nių infekcijos kontrolės taisyklių ir gairių 
laikymuisi, ypa$ngai turime atsižvelg$ į bendrakeleivius. 

• Privalome dėvė$ veido kaukę viešajame transporte, taksi ir taksi eilėse, stočių zonose ir orouoste. 
Taksi vairuotojai ir keliaiviai privalo dėvė$ kaukes automobilyje. Vaikai iki jaunimo mokyklinio 
amžiaus neprivalo dėvė$ veido kaukės, ar asmenys dėl medicininių ar kitų priežasčių negalintys 
dėvė$ veido kaukės.  

Fizinė ir kultūrinė veikla: 
• Draudžiama vykdy$ organizuotus sporto būrelius suaugusiems vidaus patalpose. 

• Draudžiama regin$ suaugusiųjų sporto būrelių rungtynes, taures, turnyrus ir suvažiavimus ir juose 
dalyvau$. 

• Fizinio aktyvumo suaugusiems lauke metu turi bū$ išlaikomas mažiausiai 2 metrų atstumas tarp 
sportuojančiųjų. 

• Draudžiama reng$ organizuotas kultūrines veiklas suaugusiems  vidaus patalpose. 



• Taip pat draudžiama reng$ sporto ir kitos veiklos rungtynes, taures, turnyrus ir suvažiavimus 
vaikams ir jaunimui ir kitose savivaldybėse, ir juose dalyvau$. 

• Galima ir toliau reng$ sporto treniruotes ir pratybas, taip pat ir kultūrinę veiklą vaikams ir jaunimui.


