
Lokalne zasady dotyczące ochrony przed zakażeniami 
W ciągu ostatnich tygodni, sporo – zbyt wiele – osób w Ullensaker zaraziło się koronawirusem. Rada 

gminy Ullensaker zadecydowała o wprowadzeniu szeregu lokalnych zasad dotyczących ochrony przed 

zakażeniami. Uważa się, że zasady te doprowadzą do obniżenia liczby zakażeń w społeczeństwie oraz 

zapobiegną wystąpieniu sytuacji krytycznej. W dniu 10 listopada wprowadzono pierwsze lokalne 

obostrzenia mające na celu zapewnienie ochrony przed zakażeniami. Zakres tych obostrzeń został 

poszerzony w dniu 19 listopada. Obostrzenia będą utrzymane w mocy do dnia 3 grudnia.  

Celem wprowadzonych kroków jest nakłonienie mieszkańców do jak najczęstszego przebywania w 

domach, kontaktowania się z możliwie najmniejszą liczbą innych osób oraz unikania występowania 

sytuacji prowadzących do rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Krajowa służba zdrowia podkreśla, 

że miejsca publiczne, w których wewnątrz budynków gromadzi się wiele osób, narażone są na 

wysokie ryzyko powstawania zakażeń. Jednocześnie ważne jest, aby w jak największym stopniu 

chronić dzieci oraz młodzież. 

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy muszą stosować się do zasad obowiązujących w gminie 

Ullensaker. 

Nawet, jeżeli będzie się przestrzegać tych zasad, konieczne będzie nadal korzystanie z dobrze już 

wypracowanych nawyków, takich jak: mycie rąk, pozostawanie w domu w przypadku choroby, 

utrzymywanie odległości co najmniej 1 metra od wszystkich osób, z którymi się razem nie mieszka. 

Wymienione tu lokalnie stosowane zasady wprowadzone zostaną dodatkowo, oprócz 

obowiązujących zasad ochrony przed zakażeniami, zaleceń oraz porad odnośnie przeciwdziałania 

występowaniu zakażeniom, dotyczących różnych branż. Zasady te nie dotyczą miejsc, które nie 

zostały wyszczególnione. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o przesłanie nam wiadomości bezpośredniej na 

nasz profil Facebooka, skontaktowanie się z naszym biurem obsługi pod nr. 66 10 80 00 lub wysłanie 

ich na adres: postmottak@ullensaker.kommune.no. 

Obecnie musimy stosować maseczki ochronne: 
• Na zewnątrz i wewnątrz w miejscach publicznych, np: w sklepach, w obiektach sakralnych i 

obiektach służących krzewieniu światopoglądu oraz w galeriach handlowych. 

• w środkach komunikacji publicznej, w taksówkach, w kolejkach i na obszarach dworców oraz 

na terenie Portu lotniczego Oslo-Gardermoen. Maseczkę ochronną musi również nosić 

kierowca taksówki, w której przebywa pasażer.  

• wewnątrz lokali gastronomicznych, kiedy nie siedzimy przy stoliku. 

• Z obowiązku zwolnione są dzieci poniżej wieku gimnazjalnego, które z przyczyn medycznych 

nie mogą nosić maseczek ochronnych, jak i również pracownicy, którzy stosują inne środki 

ochrony przed zakażeniem, takie jak przyłbice i ścianki ochronne oraz osoby uprawiające 

aktywność fizyczną i zachowujące co najmniej dwa metry odstępu od innych osób.  

• W maseczki ochronne należy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Można je nabyć w 

aptekach, w sklepach lub za pośrednictwem internetu. Odpowiednie są zarówno maseczki 

ochronne jednorazowe lub wykonane z tkaniny maseczki wielokrotnego użytku, zalecamy 

jednak, aby zwracać uwagę, czy potwierdzono ich działanie ochronne. 

• Tutaj można uzyskać porady co do korzystania z maseczek ochronnych.  

 

https://www.facebook.com/ullensakerkommune
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/face-masks/


Kiedy uczestniczymy w spotkaniach o charakterze prywatnym: 
• obecnych może być maksymalnie 10 osób, chyba że wszystkie mieszkają razem. 

• musimy ograniczyć liczbę społecznych kontaktów w przeciągu jednego tygodnia do 

maksymalnie 10 osób.  

• nie możemy spotykać się w innych miejscach, niż w domach prywatnych.   

• musimy w dalszym ciągu utrzymywać dystans 1 metra. 

• Wyjątek: spotkania o charakterze prywatnym, gdzie wszyscy obecni pochodzą z tego samego 

gospodarstwa domowego oraz zorganizowane spotkania zdefiniowane w niniejszym 

rozporządzeniu dotyczącym COVID-19, których uczestnicy stosują się do lokalnie 

obowiązujących przepisów ochrony przed zakażeniami.  

Zakaz organizowania spotkań, które odbywają się wewnątrz budynków: 
• Nie zezwala się na organizowanie spotkań odbywających się wewnątrz budynków. Prosimy, 

aby zapoznali się Państwo z definicją spotkania zorganizowanego, zawartą w rozporządzeniu 

o COVID-19.  

• Wyjątek dotyczy pogrzebów i nabożeństw żałobnych, w których uczestniczy maks.  50 

osób zachowujących pomiędzy sobą jeden metr odległości; meczów, zawodów, spektakli tym 

podobnych spotkań zorganizowanych bez udziału publiczności, w których uczestniczą 

zawodowi wykonawcy, ślubów, chrztów oraz innych, podobnych rytuałów, bez udziału gości 

lub widzów. 

• Spotkania organizowane na zewnątrz mogą być realizowane przy maksymalnej liczbie 200 

uczestników. Wszyscy uczestnicy muszą utrzymywać odległość co najmniej 1 metra od osób 

niepochodzących z tego samego gospodarstwa domowego. 

Obiekty oraz placówki, na terenie których odbywają się zajęcia kulturalne, rozrywkowe 

i rekreacyjne, muszą pozostać zamknięte: 
• Miejsca publiczne oraz placówki, gdzie odbywają się zajęcia kulturalne, rozrywkowe, bądź też 

rekreacyjne, w których gromadzą się osoby wewnątrz budynków, muszą pozostać zamknięte. 

Dotyczy to między innymi ośrodków treningowych, muzeów, kin, teatrów, sal koncertowych 

oraz tym podobnych ośrodków kulturalnych i rozrywkowych, salonów bingo, kręgielni, 

salonów gier, parków zabaw dla dzieci, pływalni, obiektów spa i basenów hotelowych. 

• Wyjątek dotyczy zajęć dla osób do lat 20, klubów rekreacyjnych, bibliotek, obiektów 

sakralnych i obiektów służących krzewieniu światopoglądu, galerii oraz miejsc sprzedaży dzieł 

sztuki, miejsc, gdzie uprawiany jest sport wyczynowy oraz gdzie uczestniczą zawodowcy, 

gdzie odbywają się szkolne zajęcia na basenie, zajęcia pływackie dla osób do lat 20 oraz dla 

zawodowców, zajęcia rehabilitacyjne indywidualne oraz w mniejszych grupach, zamawiane 

na terminy indywidualne spotkania terapeutyczne. 

W lokalach gastronomicznych: 
• nie zezwala się na podawanie alkoholu. 

• w dalszym ciągu należy utrzymywać dystans 1 metra i korzystać z maseczki ochronnej, kiedy 

nie siedzi się przy stoliku. 

Kiedy jesteśmy w pracy... 
• Pracownicy wykonujący zadania niewymagające ich fizycznej obecności przez cały, bądź część 

tygodnia pracy, muszą pracować w trybie pracy zdalnej. 

• Pracodawcy muszą mieć możliwość udokumentowania tego, że przekazali pracownikom 

przedsiębiorstwa komunikat wyjaśniający, w jaki sposób będą oni mogli pracować zdalnie. 



Kiedy się przemieszczamy... 
• Będziemy korzystać ze środków komunikacji publicznej tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie 

konieczne. Kiedy będziemy korzystać ze środków transportu publicznego, musimy szczególnie 

zwracać uwagę na to, aby stosować się do obowiązujących zasad i wytycznych dotyczących 

ochrony przed zakażeniami, należy również mieć na uwadze dobro współpodróżnych.  

• Musimy stosować maseczki ochronne w środkach komunikacji zbiorowej, w taksówkach i 

kolejkach do taksówek, na obszarach dworców i portów lotniczych. Nakaz obejmuje tez 

kierowców taksówek, w których przebywa pasażer. Z obowiązku noszenia maseczek 

zwolnione są dzieci poniżej wieku gimnazjalnego, bądź też osoby, które z przyczyn 

medycznych lub innych  nie mogą nosić maseczek ochronnych 

Aktywność fizyczna i zajęcia kulturalne: 
• Zakaz uprawiania zorganizowanych sportów wyczynowych przez osoby dorosłe wewnątrz 

budynków. 

• Nie zezwala się na organizowanie lub uczestnictwo w meczach, rozgrywkach pucharowych, 

turniejach i zgrupowaniach dla dorosłych uprawiających sport wyczynowy.  

• W przypadku, gdy osoby dorosłe korzystają z aktywności fizycznej na zewnątrz, należy 

zachować co najmniej 2 metry odległości pomiędzy zawodnikami. 

• Nie zezwala się na organizowanie zajęć kulturalnych wewnątrz obiektów dla osób dorosłych. 

• Nie zezwala się na organizowanie lub uczestnictwo w meczach, rozgrywkach pucharowych, 

turniejach i zawodach dla dzieci i młodzieży w ramach sportu oraz zajęć, nawet jeżeli ma to 

miejsce w innych gminach.   

• Treningi oraz ćwiczenia w ramach zajęć sportowych, jak i również kulturalnych dla dzieci oraz 

młodzieży mogą być nadal organizowane. 


