
Bergene įvedamos šios priemonės 

Štai kokios yra nauju vietiniu nurodymu priimtos priemonės, kurios galios iki lapkričio 

23 d. 
Bergenas, lapkričio 6 d.   
Šios dabar įvedamos griežtos priemonės leis tarp kitų dalykų išlaikyti vaikų darželius ir mokyklas 
atidarytas siekiant apsaugoti vaikus ir jaunuolius. Miesto valdyba kol kas pasirinko išlaikyti geltoną 
zoną. Ta pati taisyklė galioja miesto pagrindinėms mokykloms. Jeigu bus būtina, pagrindinės 
mokyklos bus pasiruošusios pereiti į raudoną zoną. 

 
Leistinas dalyvių skaičius 

• Privačiuose susiėjimuose leistinas dalyvių skaičius mažinamas nuo 10 iki 5 asmenų, įskaitant 

namų ūkio gyventojus. Išimtis taikoma šeimoms, kuriose kartu gyvena daugiau nei penki, taip 

pat kohortoms vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose. Sprendimas negalioja vaikams, 

kurie priklauso keliems namų ūkiams. 

• Renginiuose viešose vietose privalo būti pastovios sėdimos vietos, o dalyvių skaičius negali 

viršyti 20-ties. Tai galioja tiek viešuose, tiek privačiuose viešose vietose vykstančiuose 

renginiuose. Laidotuvėse dalyvių skaičius negali viršyti 50. 

 

Sumažinta laisvalaikio užimtumo pasiūlymų 
• Plataus masto sporto renginiai bei mėgėjiškas sportas suaugusiems, vyresniems nei 20 metų, 

bus uždraustas. 

• Sporto klubai, sporto salės, plaukimo baseinai bei tam atitinkamos patalpos bus uždarytos. 

Sprendimas negalioja individualioms kineziterapijos treniruotėms. Sprendimas dėl sporto 

salių ir plaukimo baseinų negalioja organizuotoms treniruotėms vaikams ir jaunuoliams arba 

vaikų ir jaunesnių nei 20 metų jaunuolių mokymui. 

• Treniruotės vaikams ir jaunuoliams iki 20 metų gali vykti, bet tokie renginiai, kaip pvz. 

rungtynės, taurės varžybos, turnyrai ir pan., neleidžiami. 

• Bingo salės, muziejai ir pan. bus uždaryti.  

• Bibliotekose sustabdoma veikla ir lankymasis, bet bus galimybė pasiskolinti ir grąžinti knygas. 

 

Apsipirkimas parduotvėse ir prekybos centruose 
Parduotuvės, prekybos centrai ir pan. privalo pasirūpinti, kad patalpose nebūtų per daug lankytojų ir 
kad būtų galima laikytis dviejų metrų atstumo.  Leistinas lankytojų skaičius patalpose apskaičiuojamas 
pagal patalpų dydį. Jeigu būtina, bus apsaugos darbuotojai, kurie pasirūpins, kad būtų laikomasi 
reikalavimų. 

 

Reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo 
• Reikalavimas dėvėti medicinines kaukes/veido kaukes ir toliau išlieka viešajame tranporte bei 

viešųjų vietų patalpose (parduotuvėse, prekybos centruose ir pan.), kai neįmanoma išlaikyti 

vieno metro atstumo. Be to, dėvėti kaukę bus privaloma tiek taksi vairuotojui, tiek 

keleiviams.  

• Alkoholio prekybos įstaigose, restoranuose, kavinėse, valgyklose ir kitose maitinimo įstaigose 

kaukę bus privaloma naudoti įeinant į patalpas, kuriose neįmanoma laikytis vieno metro 

atstumo reikalavimo.  



 

Sutrumpintas maitinimo įstaigų darbo laikas 
Alkoholio prekybos įstaigos, restoranai, kavinės, valgyklos ir kitos maitinimo įstaigos privalo užsidaryti 
ne vėliau kaip 22 val., o prekyba alkoholiu stabdoma nuo 21.30 val. Sprendimas negalioja maisto 
įstaigoms, kurios prekiauja maistu išsinešimui. 
 

Darbas iš namų ir nuotolinis mokymasis 
• Dirbti iš namų reikalaujama visų, kas turi tam galimybę. 

• Apribojimai lankyti asmenis savivaldybės sveikatos įstaigose ir kitose su savivaldybe sutartis 

sudariusiose įstaigose išlieka galioti. 

• Privalomas nuotolinis mokymas aukštosiose mokyklose ir universitetuose. 

• Raudona zona vidurinėse mokyklose. 

 
Nurodymas galioja nuo šeštadienio, lapkričio 7 d. Pradžioje nurodymas galios iki pirmadienio, 
lapkričio 23 d. Tas pats galioja ir kitoms aplink Bergeną esančioms savivaldybėms. 
 

Apribokite artimų kontaktų skaičių 
Artimiausiomis savaitėmis privalome likti namuose ir riboti kontaktų skaičių. Visi, kas tik gali, privalo 
vengti naudotis viešuoju transportu. Taip pat venkite nebūtinų kelionių šalies viduje. Išimtys yra 
darbo kelionės , kurios laikomos būtinomis ir kelionės į laisvalaikio būstą, kurių metu galima išvengti 
kontakto su kitais.  
Visiems artimiesiems primygtinai nerekomenduojama lankyti slaugos namų gyventojų Bergeno 
savivaldybėje per artimiausias 14 dienų. Ši rekomendacija negalioja lankytojams, kurie lanko 
gyvenimo kelio pabaigoje esančius asmenis. 
 


