27 sierpnia 2021 Ministerstwo Zdrowia

COVID-19: Z dniem 28 sierpnia nastąpi
złagodzenie środków do walki z epidemią.
Bez zmian pozostaje limit osób -200, limit odległości - do 1 metra oraz wymóg noszenia
maseczek. Jeśli chodzi o baseny, kąpieliska, centra zdrowia i siłownie to te instytucje mogą
przyjmować maksymalną liczbę gości dozwoloną na podstawie koncesji. Zniesiona zostaje
zasada zachowania jednego metra odległości wśród widzów imprez sportowych i sztuk
widowiskowych. Minister Zdrowia przedstawiła te zmiany na posiedzeniu rządu dziś rano i
są one zgodne z zaleceniami epidemiologa. Rozporządzenie w tym zakresie wchodzi w życie
28 sierpnia i będzie obowiązywało do 17 września.
W memorandum od epidemiologa czytamy m.in., że na Islandii od czasu wejścia w życie
obecnego rozporządzenia tj. 25 lipca 2021 r, epidemia Covid-19 ulega zmniejszeniu.
Stwierdzono również, że ryzyko zakażenia u osób nieszczepionych jest dwukrotnie większe
niż u osób zaszczepionych, ryzyko hospitalizacji u osób niezaszczepionych jest czterokrotnie
wyższe w porównaniu z osobami zaszczepionymi oraz sześciokrotnie wyższe w przypadku
hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Można zatem stwierdzić, że powszechne
szczepienia w Islandii zapobiegają zakażeniu, a w szczególności zapobiegają poważnym
konsekwencjom COVID-19. Główny Epidemiolog wskazuje, że po zniesieniu wszystkich
krajowych ograniczeń na początku lipca, szybko nastąpiło rozprzestrzenianie się epidemii i
dlatego uważa, że istotne jest, aby w najbliższej przyszłości postępować ostrożnie względem
łagodzenia środków zarówno w kraju jak i na granicy.
Ograniczenia dotyczące zgromadzeń od 28 sierpnia do 17 września.
•

Zgromadzenia będą opierać się na limicie 200 osób, limicie odległości 1 metra i
ogólnym obowiązku noszenia maseczek.

•

Baseny i kąpieliska; mogą funkcjonować z maksymalną liczbą osób dozwoloną w
ramach koncesji.

•

Centra zdrowia i fitness; mogą funkcjonować z maksymalną liczbą osób dozwoloną w
ramach koncesji.

•

Sport: W treningach sportowych i zawodach może brać udział 200 osób.

•

Reguła jednego metra dotyczy widzów na imprezach sportowych i sztukach
widowiskowych.

•

Catering jest dozwolony podczas przerw na imprezach sportowych i widowiskowych.

•

200 widzów na sztukach scenicznych, zarówno na próbach, jak i spektaklach.

•

W działalności stowarzyszeń religijnych i światopoglądowych obowiązuje zasada
jednego metra.

•

Muzea; mogą funkcjonować z maksymalną liczbą osób dozwoloną zgodnie z koncesją
i zasadą 1 metra.

•

Restauracje; mogą przyjąć 200 osób. Goście muszą być rejestrowani zgodnie z
rozporządzeniami regulaminu.

•

Obowiązek rejestracji: Na wszystkich imprezach obowiązkowe będzie rejestrowanie
gości, podobnie w restauracjach, zgodnie z rozporządzeniami w regulaminie.
Obowiązek rejestracji dotyczy również imprez prywatnych organizowanych w
restauracjach lub podobnych miejscach, w których dozwolone jest spożywanie
napojów alkoholowych.

Szybkie testy i imprezy publiczne – zasady od 3
września
Główny Epidemiolog proponuje wprowadzenie szybkich testów (antygenowych) w
przypadku imprez publicznych, jednak nie zaleca stosowania się testów tzw. samodzielnego
wykonania, ponieważ nie są one wystarczająco dokładne. Prace wdrożeniowe tych
wytycznych będą prowadzone w ciągu najbliższych kilku dni, opierając się na zasadach- 500
osób na imprezach siedzących oraz braku ograniczeń w związku z zachowaniem odległości w
oparciu o stosowanie szybkich testów. Wprowadzanie tych zasad będzie realizowane w
ścisłym porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za duże imprezy. Przepis dot. nowego
rozporządzenia w związku z zasadami względem zgromadzeń i wykorzystywaniem szybkich
testów na imprezach wejdzie w życie 3 września, wówczas podane zostaną również jego
szczegóły.

