
Komunikat prasowy miejskiego centrum zarządzania kryzysowego 
 
Stan w gminie Alta na dzień 24.03.2021: 

– Szefowie miejskiej służby zdrowia podają, że na dzień dzisiejszy jedna osoba przebywa w 
izolacji 

– Na kwarantannie przebywają 3 osoby 
– W ciągu ostatniego tygodnia do przebadania zgłosiło się ok 110 osób 

 
 
23 marca rząd wydał nowe zalecenia i regulacje dla całego kraju, które wejdą w życie w nocy 25 
marca. Środki zostały wdrożone, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii na obszarach kraju  
o niewielkiej infekcji. Dlatego naczelni lekarze miejscy pilnie przestrzegają zasad i zaleceń, 
ponieważ obecnie nie mamy dużego rozprzestrzeniania się infekcji w naszej lokalnej społeczności. 
 
  
 
Aktualne informacje o sytuacji koronawirusa w Alcie tutaj: https://www.alta.kommune.no/alt-om-
korona-i-alta.6293726-524827.html 
 
Wszystkich, którzy przyjeżdżają na święta wielkanocne do Alty, zalecamy do przetestowania 
się zaraz po przyjeździe! Możliwe jest również przetestowanie w gminie macierzystej przed 
samym wyjazdem. Szefowie miejskiej służby zdrowia proszą również, aby przetestować się także w 
piątym - siódmym dniu po przyjeździe (w zależności od tego, kiedy namiot testowy jest otwarty). 
 
Zadzwoń na naszą infolinię ds. koronawirusa pod numer 913 90 344, aby umówić się na badanie. 
Telefon jest czynny w dni powszednie od 08:00 do 15:00. 
 
W środę przed Wielkanocą wydłużymy godziny otwarcia testów. Infolinia będzie również 
obsługiwana w piątek 26 marca od 16.30 do 18.30. Testy w namiocie będą wtedy odbywać się od 
godziny 17.30. Ponadto infolinia będzie czynna w Wielką Sobotę od 10.00 do 12.00, a namiot 
testowy od 12.00 do 14.00. 
 
  
 
Ponadto odwołujemy się do rad, których udzieliło centrum zarządzania kryzysowego gminy Alta w 
związku z Wielkanocą: https://www.alta.kommune.no/ferieraad-fra-alta-kommunes-
kriseledelserecommendations-for-easter-holidays.6376303-351420.html 
 
Nowe krajowe środki kontroli zakażeń 
 
Nowe zalecenia 
 

– Dotychczasowy dystans jednego metra zmienia się na dystans dwóch metrów. 
– Zaleca się maksymalnie wizytę 2 osób podczas odwiedzin wielkanocnych. 

 
– Jeśli pochodzisz z obszaru o wysokim poziomie infekcji, nie powinieneś ani przyjmować 

gości na nocleg, ani sam wybierać się w odwiedziny z noclegiem. Osoby mieszkające 
samotnie oraz dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 lat mogą mieć jednodniowe wizyty od 
jednego do dwóch stałych przyjaciół. 

– Powinieneś jak najbardziej ograniczyć kontakty społeczne. 
– Zalecamy stosowanie maseczek na twarz we wszystkich miejscach, w których nie jest 

możliwe zachowanie odległości dwóch metrów. 
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– Zalecamy, aby ludzie korzystali wyłącznie z centrów handlowych i domów towarowych w 
gminie, w której się znajdują. 

– Zalecamy odroczenie wszystkich podróży, które nie są konieczne, z następującymi 
wyjątkami: 
→ Podróż do pracy, gdy nie jest możliwa praca zdalna z domu. 
→ Podróż do rodzinnych miejscowości dla studentów, którzy nie mają rodziny, w miejscu, 
w którym się uczą. 
→ Podróż do domku letniskowego wraz z domownikami. 

– Wcześniej zdecydowano, że zdalne nauczanie na uniwersytetach, szkołach wyższych i 
zawodowych będzie prowadzone od 6 kwietnia włącznie. Termin został przyspieszony na 25 
marca. 

 
Nowe przepisy krajowe 

– Zakaz serwowania alkoholu w całym kraju. 
– Zabrania się zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych w 

pomieszczeniach, z wyjątkiem profesjonalnych sportowców najwyższej klasy. 
– Siłownie zostają zamknięte, poza następującymi wyjątkami: 

→ oferty dla mieszkańców gminy. 
→ rehabilitacja i szkolenia oferowane indywidualnie lub w małych grupach z 
organizatorem. 
→ indywidualne szkolenie i leczenie, na które można umówić się na wizytę. 

– Baseny, parki wodne, obiekty spa, baseny hotelowe itp. zostają zamknięte, poza 
następującymi wyjątkami: 
→ szkolne pływanie, organizowane kursy pływania i szkolenia pływackie dla osób poniżej 
20 roku życia oraz pływanie dla najlepszych zawodowych sportowców. 
→ rehabilitacja i szkolenia oferowane indywidualnie lub w małych grupach z 
organizatorem. 
→ inny indywidualny zabieg, na który można umówić się na wizytę i którego częścią jest 
kąpiel. 

– Parki rozrywki, sale bingo i podobne obiekty rozrywkowe zostaną zamknięte. 
– Pracodawca musi zapewnić warunki pracownikom do pracy zdalnej we wszystkich 

praktycznie możliwych miejscach pracy. 
– Osoby, które wracają do Norwegii po nieuzasadnionych wyjazdach za granicę, muszą 

spędzić cały okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych. Przepis ten obowiązuje od 
północy do poniedziałku 29 marca. 

– Zalecamy odwołanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Jeśli wydarzeń nie można 
przełożyć, obowiązują następujące zasady: 
→ Podczas imprez w pomieszczeniach zamkniętych może uczestniczyć 20 osób ze stałym, 
wyznaczonym miejscem siedzącym. 
→ W wydarzeniach o charakterze sportowym odbywających się w obiektach zamkniętych 
może uczestniczyć 50 osób, przepis obowiązuje dla ludzi poniżej 20 roku życia, które należą 
do drużyn sportowych w tej samej gminie. 
→ W wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu może brać udział tylko 50 
osób. 
→ Na pogrzebach i ceremoniach pożegnalnych dozwolone jest przebywanie jednocześnie 
50 osób gdy używane są stałe wyznaczone miejsca. 

 
 
 
 
Rady na Wielkanoc 2021 
 



Kontakt społeczny 
Zaleca się zachowanie dystansu 2 metrów z wyjątkiem członków rodziny mieszkających pod 
jednym dachem (lub bliskich osób samotnych). (nowość) 
Zaleca się noszenie maseczki, gdy zachowanie dystansu 2 metrów jest niemożliwe. (nowość) 
Zaleca się wizyty maksymalnie dwóch gości, w okresie wielkanocnym zaleca się spędzanie czasu z 
dwoma wybranymi osobami. (nowość) 
Wszystkie wydarzenia, które nie są absolutnie konieczne, należy przełożyć. (nowość) 
Zaleca się ograniczenie kontaktów społecznych. (nowość) 
 
Zakupy 
Zaleca się, aby ludzie korzystali wyłącznie z centrów handlowych i domów towarowych w 
rodzimej gminie. 
 
Podróże 
Nie zaleca się wyjazdu za granicę. 
Unikaj niepotrzebnych podróży krajowych. 
Możesz podróżować do domku letniskowego lub hotelu w kraju, ale unikaj transportu publicznego, 
jeśli to możliwe. 
Osoby podróżujące do gmin, w których obowiązują mniej rygorystyczne środki, powinny co do 
zasady postępować zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w gminie, w której mieszkają. 
 
Miejsca pracy 
Praca zdalna dla każdego, kto ma taką możliwość. 
Pracodawca musi zapewnić warunki do pracy zdalnej pracownikom w zawodach, w których jest to 
praktycznie możliwe. (nowość) 
 
Zajęcia sportowe i rekreacyjne 
 - Dzieci i młodzież poniżej 20. roku życia mogą normalnie trenować i uczestniczyć w zajęciach 
rekreacyjnych, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą również zostać zwolnione z 
zalecenia zachowania odległości 1 metra, jeśli jest to konieczne do wykonywania danej czynności. 
 - Dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia mogą brać udział w imprezach sportowych, które 
gromadzą uczestników z tej samej gminy. W pomieszczeniach takich wydarzeń może być do 50 
osób. Na zewnątrz limit wynosi 50, obejmuje sportowców, trenerów, sędziów i wszystkich widzów. 
Jeśli dzieci i młodzież trenują z drużyną sportową w innej gminie, będą mogli konkurować z tą 
drużyną sportową, o ile pozwala na to sytuacja pandemii 
 - Dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 lat uprawiające sporty niewymagające bliskiego kontaktu, 
takie jak jazda na nartach, mogą uczestniczyć w imprezach sportowych na świeżym powietrzu, 
które gromadzą uczestników z tego samego okręgu sportowego lub regionu, który jest traktowany 
jako obszar podziału geograficznego . 
 - W plenerze dorośli mogą wykonywać zorganizowane ćwiczenia, jeśli możliwe jest zachowanie 
odpowiedniej odległości 
 - Sportowcy wyczynowi mogą trenować normalnie, zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniu. 
 - Dozwolone są wydarzenia sportowe dyscyplin wyczynowych, z wyjątkiem meczów ligowych, w 
przypadku których nadal zaleca się przełożenie. Dotyczy to również meczów treningowych z 
innymi zespołami spoza własnego klubu. Dotyczy to również sportów poza sezonem, w tym piłki 
nożnej. Nadal zaleca się ich przełożenie, aby ograniczyć mobilność i kontakty społeczne. 
 
Wyższa edukacja 
Lokale na uniwersytetach, szkołach wyższych i zawodowych są zamknięte dla uczniów i studentów, 
dzięki czemu nauczanie odbywa się zdalnie. Biblioteki i czytelnie mogą pozostać otwarte. (nowość) 
Instytucje mogą zrobić wyjątki od zamknięcia, jeśli dostęp do lokalu jest kluczowy dla studentów, 
którzy są uzależnieni od eksperymentów lub szkolenia umiejętności, których nie można 



przeprowadzić zdalnie, a jest to konieczne, aby utrzymać postęp w nauce. (nowość). 
 
Zasady obowiązujące w całym kraju 
 
Zajęcia sportowe i rekreacyjne 
 

– Zabrania się zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych w 
pomieszczeniach, z wyjątkiem profesjonalnych sportowców najwyższej klasy. 

– Siłownie zostają zamknięte, poza następującymi wyjątkami: 
→ oferty dla mieszkańców gminy. 
→ rehabilitacja i szkolenia oferowane indywidualnie lub w małych grupach z 
organizatorem. 
→ indywidualne szkolenie i leczenie, na które można umówić się na wizytę. 

– Baseny, parki wodne, obiekty spa, baseny hotelowe itp. zostają zamknięte, poza 
następującymi wyjątkami: 
→ szkolne pływanie, organizowane kursy pływania i szkolenia pływackie dla osób poniżej 
20 roku życia oraz pływanie dla najlepszych zawodowych sportowców. 
→ rehabilitacja i szkolenia oferowane indywidualnie lub w małych grupach z 
organizatorem. 
→ inny indywidualny zabieg, na który można umówić się na wizytę i którego częścią jest 
kąpiel. 

– Parki rozrywki, sale bingo i podobne obiekty rozrywkowe zostaną zamknięte. 
 
Podróże 
 
Osoby, które wracają do Norwegii po nieuzasadnionych wyjazdach za granicę, muszą spędzić cały 
okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych. Przepis ten obowiązuje od północy do 
poniedziałku 29 marca. (nowość, dotyczy od północy do 29 marca). 
  
 
  
 
Więcej informacji od rządu można znaleźć tutaj: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-
innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/  
 
Kolejna informacja prasowa zaplanowana jest na środę 7 kwietnia 2021 roku 
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