
 

 
 
COVID-19: Zaostrzenie zasad unikania zakażeń w obszarze metropolitalnym  
Minister zdrowia zatwierdziła zalecenia głównego epidemiologa dotyczące zaostrzenia limitów wielkości 
zgromadzeń w obszarze metropolitalnym. Obowiązują one od 7 października 2020 r. Ograniczenia ogłoszone 5 
października pozostają bez zmian w innych regionach kraju. Ograniczenia przedstawione w niniejszym 
ogłoszeniu będą obowiązywać do 19 października.   
 
Obszar metropolitalny obejmuje: Reykjavík, Seltjarnarnesbær, Mosfellsbær, Kjósarhreppur, 
Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær i Kópavogur. 
 
Zgodnie z nowymi zasadami obowiązują następujące ograniczenia: 
 
Zachowanie odległości 2 metrów: Osoby, które nie są blisko spokrewnione lub nie znajdują się w bliskiej relacji 
muszą zachowywać odległość 2-metrów od siebie. Dotyczy to również wszystkich szkół z wyjątkiem uczniów 
urodzonych w 2005 r. lub później.  
 
Usługi wymagające kontaktu fizycznego lub dużej bliskości: Czynności i usługi, które wymagają kontaktu 
fizycznego lub stwarzają ryzyko kontaktu osób lub dużej bliskości fizycznej, są zabronione. Dotyczy to na 
przykład salonów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów masażu, tatuażu i podobnych działalności. Powyższe 
ograniczenia nie dotyczą pracowników służby zdrowia świadczących usługi – mają oni jednak wówczas 
obowiązek noszenia maseczek. 
 
Sklepy: Jeśli nie da się zachować odległości 2 metrów między osobami niespokrewnionymi lub niezwiązanymi 
ze sobą, w sklepach obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.  
 
Pływalnie i kąpieliska: Pływalnie i kąpieliska są nieczynne. 
 
Sporty i aktywność fizyczna w budynkach są zabronione. Treningi fitness, siłowe, sportowe i podobne 
aktywności obejmujące kontakt fizyczny lub ryzyko kontaktu fizycznego lub dużą bliskość, lub aktywności, w 
których współdzielenie sprzętów mogłoby powodować ryzyko zarażenia, nie mogą odbywać się w budynkach.  
 
Sporty na świeżym powietrzu: Aktywność sportowa na świeżym powietrzu jest dozwolona, ale publiczność na 
wydarzeniach sportowych na świeżym powietrzu musi być podzielona na osobne grupy liczące maksymalnie 20 
osób. Muszą one nosić maseczki i zajmować miejsca numerowane.   
 
Widowiska: Publiczność na widowiskach w miejscach takich jak teatry, kina, sale koncertowe itp. nie może 
przekraczać 20 osób. Muszą one nosić maseczki i zajmować miejsca numerowane. 
 
Restauracje: Restauracje, które mają pozwolenie na działalność (należy pamiętać, że bary i kluby nocne 
pozostają nieczynne) nie mogą być czynne po 21.00 .  
 
 
Dzieci urodzone w 2005 r. lub później: 
 
Szkolne lekcje pływania: Pomimo powszechnego zamknięcia pływalni, dozwolone są szkolne lekcje pływania 
dla dzieci urodzonych w 2005 r. lub później. 
Wydarzenia sportowe i rekreacyjne dla dzieci urodzonych w 2005 r. lub później są dozwolone.  
Rozgrywki: Rozgrywki dla dzieci urodzonych w 2005 r. lub później stwarzające ryzyko kontaktu między 
grupami, które zwykle nie spotykają się na wspólne treningi, są niedozwolone.  



Dystans społeczny i ograniczenia liczby uczestników: Tak jak dotychczas dzieci urodzonych w 2005 r. lub 
później nie obowiązują żadne zasady zachowania dystansu ani ograniczenia dotyczące zgromadzeń. 
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