
Najnowsze obostrzenia wprowadzone w 

Bergen 

Poniżej podajemy najnowsze obostrzenia w nowym lokalnym przepisie, obowiązujące 

do dnia 23 listopada  
Bergen, dnia 6 listopada 
Surowe obostrzenia wprowadzane obecnie, mają między innymi umożliwić utrzymanie otwartych 
przedszkoli i szkół, aby chronić dzieci i młodzież. Rada miasta postanowiła utrzymać działania 
ochronne na żółtym poziomie w tych placówkach. Dotyczy to również gimnazjów w Bergen. Jeżeli 
będzie to niezbędne, gimnazja muszą być przygotowane do przejścia na poziom czerwony. 

 

Liczba osób, które mogą się być zebrane na imprezach 
• Liczba osób, które mogą uczestniczyć w prywatnych imprezach, zostaje zredukowana z 10 do 

5 osób, włącznie z osobami mieszkającymi w aktualnym gospodarstwie domowym. 

Poczyniono wyjątek dla rodzin, gdzie więcej niż pięć osób mieszka razem, jak również wyjątek 

dla kohort dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej. Postanowienia te nie obejmują 

dzieci, które należą do kilku gospodarstw domowych.  

• Imprezy w miejscach publicznych muszą mieć stałe miejsca siedzące i nie mogą one 

gromadzić więcej niż 20 obecnych uczestników. Dotyczy to zarówno prywatnych, jak i 

publicznych imprez w miejscach publicznych. Liczba uczestników na pogrzebach nie może 

przekraczać 50 osób.  

 

Ograniczenie zajęć w czasie wolnym 
• Zabrania się masowych zajęć sportowych i amatorskich imprez kulturalnych dla dorosłych w 

wieku powyżej 20 lat.  

• Siłownie, hale sportowe, baseny i lokale do podobnych zajęć muszą być zamknięte. 

Postanowienie to nie dotyczy indywidualnego treningu fizykoterapeutycznego. 

Postanowienia dla hal sportowych i basenów nie dotyczą zorganizowanego treningu dla 

dzieci i młodzieży, ani nauki dla dzieci i młodzieży w wieku do 20 lat.  

• Treningi dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat mogą być przeprowadzane, ale imprezy 

takie jak mecze, puchary, zawody itp. są niedozwolone.  

• Sale do gry w bingo, muzea i podobne oferty muszą być zamknięte. 

• Biblioteki będą zamknięte dla zajęć i przebywania tam, ale będzie możliwe wypożyczanie i 

zwrot książek, płyt itp.  

Zakupy w sklepach i w centrach handlowych 
Sklepy, centra handlowe itp. muszą zadbać o to, aby w lokalu nie było więcej klientów, niż pozwala na 
to wymóg zachowania 2-metrowej odległości między kupującymi. Dozwolona liczba klientów jest 
obliczana na podstawie wielkości lokalu. W razie potrzeby można użyć strażników, którzy zapewnią 
przestrzeganie tych wymogów. 

 

Wymóg noszenia maseczki 
• Jeżeli chodzi o noszenie maseczek, to przedłuża się wymóg używania maseczek w środkach 

komunikacji publicznej i wewnątrz w miejscach publicznych (w sklepach, centrach 

handlowych itp.), kiedy nie można zachować odległości jednego metra. Dodatkowo 



wprowadza się nakaz używania maseczki w taksówce, zarówno dla kierowcy, jak i dla 

pasażera.  

• W miejscach wyszynku alkoholu, w restauracjach, kawiarniach, kantynach i w innych lokalach 

gastronomicznych należy używać maseczki poruszając się po lokalu oraz tam, gdzie nie 

można zachować odległości jednego metra.  

 

Wcześniejsze zamykanie lokali gastronomicznych 
Lokale z wyszynkiem alkoholu, restauracje, kawiarnie, kantyny i inne lokale gastronomiczne muszą 
zamykać się najpóźniej o godzinie 22.00, a alkohol przestaje być podawany od godziny 21.30. 
Postanowienia te nie dotyczą miejsc sprzedających takeaway. 

 

Praca zdalna (praca biurowa w domu) i szkoły 
• Nakaz pracy zdalnej (pracy biurowej w domu) dla wszystkich, którzy mogą mieć domowe 

biuro. 

• Ograniczenia wizyt w gminnych placówkach opieki zdrowotnej i w instytucjach, z którymi 

zarząd gminy ma odpowiednie umowy, ulegają przedłużeniu.  

• Nakaz zdalnej nauki w szkołach wyższych i na uniwersytecie. 

• Czerwony poziom działań ochronnych w liceach.  

 
Przepis ten obowiązuje od soboty dnia 7 listopada. Przepis ten obowiązuje na razie do poniedziałku 
dnia 23 listopada. Obowiązuje on również w gminach otaczających Bergen.  
 

Ogranicz liczbę kontaktów osobistych 
• W nadchodzących tygodniach musimy przebywać w domu i ograniczyć liczbę osób, z którymi 

mamy kontakt. Wszyscy, którzy mogą ograniczyć podróże środkami komunikacji publicznej, 

muszą to zrobić. Należy również unikać niepotrzebnych podróży krajowych. Podróże do 

pracy, które są uważane za niezbędne, oraz podróże do domów wakacyjnych, które można 

przeprowadzić bez kontaktu z innymi osobami, nie są objęte tymi ograniczeniami.  

 

• Wszystkim rodzinom osób mieszkających w domach opieki w gminie Bergen zaleca się nie 

odwiedzać mieszkańców domów opieki przez następne 14 dni. Zalecenie to nie dotyczy 

odwiedzin osób w ostatniej fazie życia. 


