
Zmienione przepisy związane z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych 

wchodzą w życie 14 sierpnia 

 

Zgodnie z nowym komunikatem wydanym przez Minister Zdrowia Svandís Svavarsdóttir, 

zasady związane z dystansem społecznym zostaną złagodzone w przypadku szkół wyższych i 

uniwersytetów oraz zajęć sportowych. W pozostałych przypadkach nadal obowiązuje ogólna 

zasada zachowania dwumetrowego odstępu. W sytuacjach, gdy odległość ta nie może zostać 

zachowana, a także podczas podróży środkami transportu publicznego trwających dłużej niż 

30 minut, należy nosić maseczki ochronne.  

 

Domy opieki, inne zakłady opieki zdrowotnej oraz podobne instytucje zobowiązane są do 

ustalania zasad dotyczących swojej działalności, np. wizyt osób z zewnątrz w domach opieki 

itp. Nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 100 osób.  

 

Jak zaznaczono w komunikacie Minister Zdrowia, duży nacisk kładzie się na higienę osobistą 

i indywidualną odpowiedzialność w zakresie częstego i regularnego sprzątania miejsc, w 

których spotykają się ludzie.  

 

Zapowiedziane przez Minister Zdrowia zmiany związane z ograniczeniem zgromadzeń 

publicznych są zgodne z zaleceniami przedstawionymi przez Głównego Epidemiologa w 

dniu 11 sierpnia.  

 

Dystans społeczny w szkołach wyższych i na uniwersytetach 

W szkołach wyższych i na uniwersytetach dopuszcza się zachowanie odległości jednego 

metra oraz nienoszenie maseczek ochronnych. Sprzęt i powierzchnie wspólne należy 

dezynfekować co najmniej raz dziennie. Należy także kłaść nacisk na osobiste środki higieny 

i indywidualną odpowiedzialność. 

 

Dystans społeczny podczas zajęć sportowych 

Niezależnie od ogólnej zasady zachowania dwumetrowego odstępu, podczas treningów i 

zawodów kontakt między zawodnikami będzie dozwolony. W szatniach i sytuacjach 

niebędących zawodami lub treningami należy przestrzegać zasady zachowania dystansu 

wynoszącego dwa metry. Inne osoby, w tym trenerzy, pracownicy i wolontariusze, muszą 

zawsze przestrzegać zasady zachowania odległości dwóch metrów od innych osób. 

Narodowy Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie Sportu Islandii ustali w porozumieniu z 

Głównym Epidemiologiem dalsze zasady dla kadry narodowej, w tym środki higieny 

osobistej, metody dezynfekcji sprzętu oraz organizację ćwiczeń i zawodów. 

 

Maseczki 

Ogólnie rzecz biorąc, maseczki nie są zalecane, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie można 

zachować odległości dwóch metrów oraz w przypadku podróży środkami transportu 

publicznego trwających dłużej niż 30 minut, zgodnie z wytycznymi Głównego Epidemiologa. 

W takich okolicznościach należy używać tylko maseczek spełniających wymagania 

Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Główny Epidemiolog może przedstawić dalsze 

wytyczne w tym zakresie. 

 

Dzieci 

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z ograniczeń dotyczących większych 

zgromadzeń i zasad dotyczących zachowania odstępu.  

 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42256/C19%20Face%20Coverings%2031.07.2020_EN.pdf


 

Zmiany te wchodzą w życie 14 sierpnia 2020 roku i dotyczą wyłącznie ograniczeń 

obowiązujących na terenie Islandii. Obowiązujące środki kontroli granicznej pozostaną w 

mocy do 15 września.  
 


