
 

 

 

 

5 października 2020 Ministerstwo Zdrowia 

Zmiany w zasadach dotyczących wielkości zgromadzeń i 

funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19  

[Podpis]: Minister Zdrowia Svandís Svarsdóttir i Premier Katrín Jakobsdóttir 

Nowe przepisy określające bardziej restrykcyjne sposoby zwalczania rozprzestrzeniania 

się pandemii COVID-19 zostały zatwierdzone przez Minister Zdrowia i weszły w życie o 

północy 4 października 2020 r. Z pewnymi wyjątkami, liczebność zgromadzeń 

ograniczono obecnie do 20 osób. Oto podsumowanie najważniejszych zmian.  

W zgromadzeniu może brać udział maksymalnie 20 osób. Kluby fitness, bary, kluby 

nocne i salony gier są zamknięte. Liczba osób korzystających z basenów nie może 

przekraczać połowy dopuszczalnej maksymalnej liczby użytkowników, zgodnie z 

pozwoleniami na prowadzenie działalności. Wymagany dystans społeczny wynosi 1 

metr. Tam, gdzie zachowanie odpowiedniej odległości jest niemożliwe, należy korzystać 

z maseczek ochronnych. 

Wyjątki od limitu 20 osób 

Limit 20 osób nie obowiązuje w przypadkach wymienionych poniżej. Jeśli nie da się 

zachować odległości 1 metra, także tu obowiązuje nakaz noszenia maseczek 

ochronnych. 

• Prace parlamentu (Althingi) wyłączone są z ograniczeń dotyczących wielkości 

zgromadzeń. 

• Sądy nie podlegają ograniczeniom przy wykonywaniu swoich zadań. 



• Zespoły reagowania, takie jak policja, straż pożarna, zespoły poszukiwawczo-

ratownicze oraz pracownicy ochrony zdrowia, nie podlegają ograniczeniom 

dotyczącym wielkości zgromadzeń, gdy wykonują swoją pracę. 

• Maksymalna dozwolona liczba uczestników pogrzebu wynosi 50 osób. 

• W sklepach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2 może przebywać w tym 

samym czasie maksymalnie 100 osób. W sklepach o powierzchni powyżej 1000 

m2 może przebywać jeden dodatkowy klient na każde 10 m2, jednak liczba 

klientów nie może przekroczyć 200 osób. 

• Widowiska: Wydarzenia mogą się odbywać pod warunkiem, że publiczność 

podzielona jest na grupy po 100 osób przebywające w oddzielnych 

pomieszczeniach. Miejsca muszą być numerowane. Należy zarejestrować 

nazwiska osób biorących udział w przedstawieniu, a wszyscy widzowie 

zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych. 

• W przypadku szkół średnich i wyższych w jednej klasie może przebywać 

maksymalnie 30 osób. 

Uprawianie sportów wyczynowych wymagających kontaktu fizycznego jest 

dozwolone przy udziale maksymalnie 50 osób i pod szczególnymi warunkami. 

Widzowie na imprezach sportowych: Widzom nie wolno uczestniczyć w halowych 

imprezach sportowych. Widzowie mogą uczestniczyć w plenerowych imprezach 

sportowych pod warunkiem, że zostaną podzieleni na grupy do 100 osób siedzące w 

oddzielnych strefach. Miejsca muszą być numerowane. Należy zarejestrować nazwiska 

osób biorących udział w imprezie, a wszyscy widzowie zobowiązani są do noszenia 

maseczek ochronnych. 

Przedszkola i szkoły podstawowe: W przypadku dzieci urodzonych w roku 2005 lub 

później nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące liczby osób. W przypadku dzieci 

urodzonych przed rokiem 2005 w każdej klasie obowiązuje maksymalna liczba 30 osób, 

przy czym należy zachować odległość 1 metra. Jeśli zachowanie dystansu społecznego 

jest niemożliwe, należy nosić maseczki ochronne. 

 


