Ålesund, Sula i Giske jednoczą się w
sprawie zaostrzenia przedsięwzięcia
przeciw koronie
Ålesund, Sula og Giske są regionem gęsto zamieszkanym oraz odwiedzanym przez
osoby dojeżdżające. Dlatego ważne jest aby zastosować środek pomocowy na tym
samym poziomie aby przeciwdziałać koronawirusowi. W niedzielę 21 marca gminy
zjednoczyły się razem w sprawie kilku przedsięwzięć pomocowych, które zostaną
wprowadzone w życie 21 marca o godz. 24.00 i będą obowiązywać do 11 kwietnia
godz. 24.00.
Oto zarządzenie – zasady według których należy postępować i wskazówki, według
ktorych powinniśmy postępować na podstawie na podstawie zaleceń ze strony
służby zdrowia i władz .
Tymczasowe zarządzenie o środku pomocowym w celu zapobiegania
zakażeniom (Covid-19) w gminie Sula i Møre og Romsdal
Podstawa prawna: powołanie zespołu kryzysowego w gminie Ålesund z podstawą
prawną w obowiązującym prawie z dnia 5. august 1994 nr. 55 o ochronie przeciwko
chorobom zakaznym (ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaznych) § 4-1 zgodnie z pełnomocnictwem kryzysowym otrzymanym od zarządu
gminy Sula przy zespole kryzysowym w sprawie 57/19.
§ 1. Cel
Celem zarządzenia jest zapobieżenie lub ograniczenie rozprzestrzenianiu się SARS
CoV-2 w okresie o silnym wzroście liczby zakażeń i rozprzestrzenianiu się
zmutowanego wariantu wirusa w lokalnym społeczeństwie.
§ 2. Obszar działania
Zarządzenie dotyczy wszystkich przebywających w gminie w Sula.
§ 3. Odniesienie do pozostałych przepisów
Regulacje w tej uchwale są wprowadzone jako dodatek do regulacji na podstawie
prawa, zarządzeń krajowych oraz innych lokalnych postanowień o środkach
pomocowych przeciwko zakażeniom. W przypadku zaistnienia sprzeczności
pomiędzy tym zarządzeniem i zasadami krajowymi, zarządzenie ustępuje miejsca
odstępującym od zasad regułom w prawie i zarządzeniu krajowemu.
§ 4. Zamknięcie działalności
A. Następujące działalności pozostaną zamknięte:
1. Siłownie, jednak na sposób taki, zę następujące oferty mogą pozostać
czynne.

2. Rehabilitacja i trening, które zostaną zaoferowane indywidualnie lub w
mniejszych grupach z organizatorem.
B. Pływalnie, baseny ,kompleksy spa, basen hotelowy i temu podobne, jednak w
ten sposób, że następujące oferty mogą pozostać czynne:
1. Trening indywidualny oraz zabiegi, na które można się umówić zamawiając
wizytę.
2. Pływalnie szkolne, zorganizowane kursy pływania oraz zorganizowane kursy
pływania dla osób poniżej 20 roku życia oraz zorganizowane pływanie dla
profesjonalistów.
3. Rehabilitacja i trening, które są oferowane indywidualnie lub w mniejszych
grupach z organizatorem.
4. Pozostałe zabiegi indywidualne, na które można się umówić zamawiając
wizytę, gdzie kąpiel jest częścią zabiegu.
C. Parki rozrywek, hale bingo, hale do gier, parki zabaw, kręgielnie i tym podobne
miejsca.
D. Muzeum.
E. Kino, teatr, miejsca koncertów i temu podobne miejsca kulturowo rozrywkowe.
F. Pozostałe miejsca publiczne i aktywności gdzie odbywają się zorganizowane
zajęcia kulturalne, rozrywkowe podczas których osoby zbierają się wewnątrz
lokalu.
Miejsca publiczne i aktywności gdzie odbywają się zajęcia kulturalne, sportowe i
zajęcia rekreacyjne, mogą pozostać otwarte dla dzieci i młodzieży poniżej 20 roku
życia, zajecia na świeżym powietrzu dla dorosłych oraz treningi zorganizowane
wewnątrz lokali i poza nimi dla sportowcow wyczynowych.
§ 5. Zakaz odbywania imprez.
Nie zezwala się na odbywanie imprez, z rozporządzenia § 13, Definicja imprez w
odniesieniu do rozporządzenia Covid-19 z wyjątkiem zgromadzeń
światopoglądowych oraz ceremoni w świątyniach religijnych, włącznie z ceremoniami
ślubnymi, pogrzebowymi, nabożeństwami żałobnymi, chrzcinami i bieżmowaniem.
Covid-19 forskrifta § 13a, Dozwolona ilość osób w jednym miejscu podczas
wydarzenia w czasie Covid-19 rozporządzenie obowiązuje, jednak w ten sposób,
że na innym wydarzeniu niż pogrzeb lub nabożeństwo żałobne nie może być
obecnych więcej niż 20 osób podczas kiedy wszyscy na widowni mają stałe
wskazane miejsca.
Dopuszczalna maksymalna liczba osób podczas pogrzebu i ceremoni pogrzebowej
to 100.

Wydarzenia wirtualne z maksymalną dopuszczalną liczbą pięciu osób na miejscu,
dodatkowo do wykonawcy i innego niezbędnego personelu zespołu produkcyjnego
są dozwolone.
§ 6. Nakaz pracy zdalnej.
Pracodawca jest zobowiązany zadbać o to aby pracownicy pracowali zdalnie na tyle
na ile jest to praktycznie możliwe. Pracodawca musi umieć udokumentować, że
powiadomiono pracowników o tym jak zostanie to przeprowadzone w
przedsiębiorstwie.
§ 7. Wstrzymanie serwowania alkoholi.
Punkty usługowe posiadające zezwolenie na serwowanie alkoholi na podstawie
ustawy ustawa alkoholowa rozdział 4 og 5 nie będą serwować alkoholi.
§ 8. Placówki oświatowo wychowawcze
Uniwersytety, szkoły wyższe, szkoły zawodowe zamkną swoje lokale dla uczniów i
studentów aby przeprowadzać nauczanie zdalne. Podobnie dotyczy to lokali, które
są wykorzystywane do nauczania i wykładów dla osób powyżej 20 roku życia, dla
dorosłych w szkołach średnich i dla dorosłych odbywających nauczanie na
podstawie ustawy wprowadzającej lub ustawy o integracji, dla kursów
podlegających pod związki studenckie i Kompetanse pluss. Biblioteki i czytelnie
mogą pozostać otwarte.
Placówki mogą zastosować odstępstwo od wymogu w ustępie pierwszym jeśli dostęp
do lokali jest czynnikiem decydującym dla studentów, którzy są zależni od
przeprowadzania ćwiczeń lub treningów umiejętności, których nie można wykonać
drogą wirtualną, i jest to potrzebne w podtrzymaniu postępów podczas studiów. Nie
dotyczy to związków studenckich i Kompetanse pluss.
§ 9. Wstrzymanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
Nie zezwala się na aranżowanie zajęć sportowych wewnątrz lokali dla osób powyżej
20 roku życia. To samo dotyczy zajęć rekreacyjnych jak zorganizowane ćwiczenia,
treningi i próby dla chóru, korpusu i teatru. Zorganizowany trening dla sportowców
profesjonalnych wewnątrz lokalu jest jednak dozwolony.
§ 10. Obowiązek używania maseczki
Jeśli nie ma możliwości utrzymania przynajmniej 1 metrowej odległości, poza
krótkotrwałym mijaniem innych niż współmieszkańcy, należy stosować maseczkę w
sklepach, strefach wspólnych w centrach handlowych, w punktach usługowych, w
świątyniach wyznaniowo religijnych, w środkach transportu publicznego i wewnątrz
stacji i lokali dla imprez kulturalno -sportowych i rekreacyjnych.
Pasażerowie mają używać maseczkę w taksówce. Maseczkę należy założyć zanim
pasażer wsiądzie do taksówki i nie należy jej zdejmować zanim przejazd się skończy
i pasażer opuści taksówę. Obowiązek stosowania maseczki dotyczy w ten sam
sposób kierowcę taksówki kiedy w taksówce znajduje się pasażer.

Obowiązek stosowania maseczki dotyczy w pierwszej kolejności pracowników w
miejscach gdzie nie ma możliwości utrzymania 1 metrowej odległości od
odwiedzających. Nie dotyczy to pracowników w miejscach gdzie zastosowano inne
przedsięwzięcia przeciw zakażeniu dla pracowników, jak używanie przyłbicy, ścianek
odzielających itp. w zgodzie z zaleceniami Instututu Zdrowia Publicznego..
Obowiązek używania maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia lub tych,
którzy z przyczyn medycznych lub innych nie mogą używać maseczki.
§ 11. Odpowiedzialność
Gmina Sula nie bierze na siebie odpowiedzialności finansowej za następstwa w
związku z nałożonymi działaniami.
§ 12. Odpowiedzialność karna
Zamierzone lub rażąco nieostrożne naruszenie zasad podanych w tym
rozporządzeniu, skutkuje odpowiedzialnością karną ustawa o zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych § 8-1.
§ 13. Wprowadzenie w życie
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca godz. 24.00 i obowiązuje do 11
kwietnia godz. 24.00.

Zalecenia
•

Nie powinieneś (aś) przyjmować w domu więcej niż pięcioro gości. Zaleca się
przyjmować na zewnatrz mieszkania.

•

Liczba kontaktów na tydzień nie powinna przekraczać 10 osób, poza
niezbednymi kontaktami w związku z pracą, członkami gospodarstwa
domowego i zespołów w przedszkolu i szkole.

•

Powinieneś (aś) zachować 2 metrowy dystans od osób z grupy ryzyka i w
sytuacjach gdzie ryzyko zakażenia może być wyższe (np. podczas
aktywności fizycznej o wysokiej intensywności, podczas śpiewania i
nawoływania).

•

Wszyscy powinni unikać podróżowania, które nie jest niezbędnie konieczne.
Podróż do pracy wlicza się do niezbędnie koniecznej. Jednak większość osób
będzie obowiązywać praca zdalna. Wyjątek stanowią studenci i inni
mieszkający w mieszkaniach studenckich gdzie podróż do domu jest
konieczna.

•

Mieszkańcom gminy zaleca się korzystanie z lokalnych centrów
handlowych/sklepów.

•

Mieszkańcy gminy mogą udawać się do miejsc wypoczynkowych, ale tylko z
osobami z własnego gospodarstwa domowego.
o

Zrób wszystkie zakupy we własnej gminie przed wyjazdem. Nie
odwiedzaj sklepów, punktów obsługowych lub miejsc spotkań z
wieloma osobami w gminie gdzie mieści się domek wypoczynkowy.

•

Zachowaj dystans od innych na szlaku narciarskim, ośrodku
narciarskim i spacerze. Sprawdz jakie obowiązują zasady w gminie
gdzie mieści się domek wypoczynkowy i postępuj według nich. Nie
przyjmuj odwiedzin w domku wczasowym. Sprawdz zalecenia
Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące korzystania z ośrodka
narciarskiego.
Gminy i powiaty powinny wprowadzić zaostrzone środki pomocowe w
środkach transportu publicznego.

•

Osoby o wysokim ryzyku ciężkiego zachorowania lub śmierci jeśli zostaną
zakażone koronawirusem, powinny postępować szczególnie ostrożnie.

•

Zakłady gdzie odbywa się kontakt jeden do jednego, na przykład fryzjerzy,
powinni zaostrzyć środek pomocowy jak stosowanie maseczki w sytuacjach
gdzie nie ma możliwości zachowania 1 metrowego dystansu lub zredukoać
albo tymczasowo usunąć ofertę zabiegu która wiąże się z bliskim kontaktem
twarzą w twarz.

•

Testowanie i nadzorowanie kontaktów z bliskiego otoczenia i członków
gospodarstwa domowego
o Osobom przebywającym na kwarantannie zaleca się wykonanie testu
na 7-10 dzień odbywania kwarantanny.
o

Osoby z bliskiego otoczenia, które są powiązane z wybuchem
zmutowanego koronawirusa, zostaną poddane testowi PCR zarówno w
momencie rozpoczęcia kwarantanny (od razu jak tylko zostaną
zdefiniowane jako osoba z bliskiego otoczenia ) oraz kończąc
przebywanie na kwarantannie (najwcześniej 7 dnia).

o

Członkowie gospodarstwa domowego osoby z bliskiego otoczenia
powinny pozostać na kwarantannie do czasu otrzymania odpowiedzi na
test osoby z bliskiego otoczenia. Dotyczy to wybuchu, który jest
powiązany z angielskim wariantem wirusa.

