
 

Ministerstwo Zdrowia: 12 listopada 2021 
COVID-19: Zaostrzone środki, ograniczenie zgromadzeń do 50 osób – nacisk na szczepienia 
przypominające 
Na podstawie zaleceń Krajowego Lekarza Epidemiologii Minister Zdrowia postanowił  znacznie 
zaostrzyć środki zapobiegawcze w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. Ograniczenia zaczynają 
obowiązywać o północy. Ogólne ograniczenie dot. dopuszczalnej liczby zgromadzonych osób będzie 
wynosiło 50, lecz korzystając z szybkich testów antygenowych będzie wolno organizować wydarzenia 
do maksymalnie 500 osób w jednym sektorze. Dopuszczalny czas otwarcia restauracji zostanie 
skrócony o godzinę. Maksymalna liczba gości na basenach, kąpieliskach, siłowniach oraz ośrodkach 
narciarskich będzie wynosić 75% dopuszczalnego limitu według zezwolenia na działalność. 
Rozporządzenie w sprawie powyższych działań zapobiegawczych będzie obowiązywało do 8 grudnia 
włącznie. 
 
Głównym powodem zaostrzenia ograniczeń jest duży wzrost zakażeń w kraju oraz powiązane z nim 
obciążenie służby zdrowia, zespołu ds. wykrywania zakażeń oraz izolatoriów. Sytuacja doprowadziła 
do poważnych zaburzeń w pracy Szpitala Krajowego oraz do niedoboru pracowników. Wzrasta 
obciążenie Szpitala w Akureyri, i to samo dotyczy wielu innych placówek służby zdrowia, według noty 
informacyjnej od Krajowego Lekarza Epidemiologii do Ministra Zdrowia. Ponadto w związku z 
epidemią zespół ds. wykrywania zakażeń jest przeciążony, izolatoria się przepełniają, wzrosło także 
obciążenie nocnego dyżuru oraz poradni opieki zdrowotnej. Krajowy Lekarz Epidemiologii uznaje, że 
ścisłe działania przeciwepidemiczne są niezbędne, póki trwa praca nad osiągnięciem powszechnej 
odporności w społeczeństwie poprzez szczepienia przypominające, które obecnie się rozpoczęły. Do 
końca roku planowane jest wezwanie na dawkę przypominającą szczepienia ok. 160 000 osób w całym 
kraju. 
 
Ograniczenia zaczynające obowiązywać o północy w nocy z 12 na 13 listopada: 
 

• Ogólne ograniczenie zgromadzeń powyżej 50 osób: Dzieci urodzone w roku 2016 i później nie 
są wliczane. Niedozwolone jest gromadzenie się w ponad 50 osób, zarówno w środku, jak i na 
zewnątrz, w przestrzeni publicznej, jak i na terenie prywatnym.  

 

• Dystans 1 metra między obcymi osobami: Jeśli nie ma możliwości zachowania odstępu, 
należy nosić maskę na twarzy. Mimo tego sporty kontaktowe wśród dzieci i dorosłych są w 
dalszym ciągu dozwolone. Ponadto dzieci w przedszkolach oraz uczniowie klas 1-4 szkoły 
podstawowej są zwolnieni z obowiązku zachowania dystansu 1 metra. 
 

• Maski: Używanie maski jest konieczne, jeśli nie da się przestrzegać obowiązku zachowania 1 
metra odstępu, np. w sklepach, w komunikacji publicznej oraz w działalności wymagającej 
bliskiego kontaktu, np. u fryzjera. Dzieci urodzone w roku 2006 i później są zwolnione z 
obowiązku noszenia masek.  
 

• Wydarzenia masowe z wykorzystaniem szybkich testów antygenowych: Zezwala się na 
organizowanie zgromadzeń do 500 osób w każdym sektorze, jeśli wszyscy goście, urodzeni w 
roku 2015 i wcześniej, okażą negatywny wynik testu antygenowego, który nie może być 
starszy niż 48 godzin. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1 metra, goście powinni 
nosić maski, za wyjątkiem dzieci urodzonych w 2006 roku lub później. Zezwala się na 
odstąpienie od wymogu zachowania dystansu 1 metra, jeśli goście siedzą, ale muszą wówczas 
nosić maskę. Goście powinni być przypisani do miejsc i podać imię, nazwisko, numer 
ewidencyjny oraz telefon. Niedozwolone jest sprzedawanie jedzenia i napojów w przerwie. Na 



imprezach organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, gdzie wymagany 
jest wynik szybkiego testu antygenowego, nie ma obowiązku zachowania 1 metra dystansu 
oraz noszenia masek. 
 

• Baseny, kąpieliska, siłownie oraz ośrodki narciarskie mogą przyjmować do 75% 
dopuszczalnego limitu gości według zezwolenia na działalność. Dzieci urodzone w roku 2016 i 
później nie są wliczane. 
 

• Godziny otwarcia restauracji i in.: Restauracje oraz inne lokale sprzedające napoje 
alkoholowe mogą wpuszczać nowych klientów do godz. 22.00, a wszyscy goście muszą opuścić 
lokal najpóźniej do godz. 23.00. Sprzedaż alkoholu jest dozwolona wyłącznie dla gości 
siedzących. Obowiązkowo należy prowadzić pisemny rejestr gości. Prywatne spotkania w 
lokalach z koncesją na sprzedaż alkoholu są niedozwolone po godz. 23.00. 
 

• Sklepy i muzea: W sklepach i muzeach obowiązują ogólne przepisy o maksymalnej liczbie 50 
zgromadzonych osób, 1-metrowym dystansie oraz obowiązku noszenia maski. Zezwala się 
jednak na przyjmowanie o 5 klientów więcej na każde 10 m², lecz nigdy więcej niż maksymalnie 
500 osób. 
 

Działalność szkół: 

• W szkołach obowiązują ogólne przepisy o maksymalnej liczbie 50 zgromadzonych osób, z 

tym że nie obowiązują one dzieci urodzonych w roku 2016 lub później. Dzieci urodzone w 

roku 2006 i później są zwolnione z obowiązku noszenia masek.  

• Pracownicy przedszkoli nie mają obowiązku noszenia masek w kontaktach z dziećmi. 

• Nauczyciele w szkołach podstawowych mogą zdjąć maskę po zajęciu przez uczniów miejsc w 
klasach. 

• Uczniowie i nauczyciele w szkołach średnich mogą zdjąć maskę po zajęciu miejsc w klasach. 

• Mieszanie grup jest niedozwolone na wszystkich poziomach edukacji. 


