
 

 

 

COVID-19: Zaostrzone restrykcje związane z epidemią zaczną obowiązywać dziś od północy - limit 
10 osób. 
Ostre restrykcje dotyczące zasad względem środków ostrożności, zostają wprowadzone w całym kraju 
i zaczynają obowiązywać dzisiaj, wtorku 24 marca od północy. Główna zmiana dotyczy limitu 10 osób 
jedynie dzieci urodzone w roku 2015 oraz później są wyłączone z tej zasady. Szkoły podstawowe, 
średnie, muzyczne oraz uniwersytety będą zamknięte do przerwy wielkanocnej. Zawieszone też będą 
inne działalności, które nie spełniają warunków restrykcji 10 osób. Decyzja Ministra Zdrowia o 
zaostrzeniu środków epidemiologicznych jest oparta na propozycjach epidemiologa, o podjęciu 
natychmiastowych działań względem nowych zakażeń grupowych na Islandii, w celu uniemożliwienia 
dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Zaostrzenie restrykcji będzie obowiązywać przez 3 tygodnie. 
 
Wszystkie niedawne zakażenia grupowe są spowodowane przez brytyjski wariant koronawirusa, 
który jest znacznie bardziej zaraźliwy niż większość innych wariantów i powoduje poważne choroby. 
Główny epidemiolog podkreśla, że obecnie stosuje się ostrzejsze środki również wobec szkolnych 
dzieci, ponieważ wykazano, że wariant brytyjski powoduje więcej objawów u starszych dzieci niż inne 
warianty wirusa. Pod innymi względami są to zasadniczo te same restrykcje, jakie weszły w życie 31 
października ubiegłego roku i zakończyły się powodzeniem, aby położyć kres trzeciej fali epidemii w 
tym kraju. 
 
Główne restrykcje, które zaczynają obowiązywać dzisiaj: 
Restrykcja zachowania dystansu pozostaje 2 metry, a zasady dotyczące stosowania maseczek nei 
ulegają zmianom. Tak jak poprzednio, dzieci urodzone w 2005 roku i później będą zwolnione z 
obowiązku noszenia maseczek, ale będą podlegać ograniczeniom zgromadzeń i zachowania dystansu. 
Dzieci w przedszkolach są zwolnione z zasady 2 m oraz limitu osób. 
 

• Ogólne limity zgromadzeń do 10 osób i obejmują wszystkich osób urodzonych w 2014 i 
wcześniej. 

• W wydarzeniach religijnych i wyznaniowych może uczestniczyć 30 osób. Muszą być objęci 
rejestracją: imię i nazwisko, kennitala oraz numer telefonu, jednak nie muszą siedzieć na 
numerowanych miejscach. Goście zobowiązani są do noszenia maseczek i przestrzegania 
zasady 2 metrów. Maksymalna liczba osób na stypach, przyjęciach bierzmowania i podobnych 
wydarzeniach to 10 osób. 

• Baseny i kąpieliska zamknięte. 

• Siłownie i centra fitness zamknięte. 

• Zajęcia sportowe, na zewnątrz i wewnątrz dla dzieci i dorosłych, które wymagają odległości 
bliższej niż 2 metry lub w których istnieje ryzyko zakażenia kontaktowego z powodu sprzętu, 
są niedozwolone. 

• Przedstawienia teatralne bądź o podobnej działalności takie jak kina są niedozwolone. 

• Miejsca rozrywki, puby, miejsca gier i automatów zamknięte. 

• Nauka jazdy lub latania z nauczycielem są niedozwolone.  

• Kursy na prawo jazdy i latania będą niedozwolone.  

• Restauracje mogą być otwarte do godz. 22:00, z maksymalnie 20 gośćmi na sali, którzy muszą 
być objęci rejestracją i obsługą na numerowanych miejscach. Alkohole będą serwowane do 
miejsca klientom siedzącym. Nowych gości można przyjmować do 21.00. 

• Sklepy będą mogły przyjmować 5 klientów na 10 m2 maksymalnie do 50 osób. 20 
pracowników może znajdować się w tym samym pomieszczeniu co klienci. Obowiązuje zasada 
odległości dwóch metrów i obowiązek noszenia maseczek. 

• Działalność salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i podobnych będzie nadal 
dozwolona. 



 

 

 
 
Szkoły 
Szkoły podstawowe, średnie, muzyczne i uniwersytety będą zamknięte od jutra do tradycyjnej przerwy 
wielkanocnej. Zasady dotyczące organizacji zajęć szkolnych zostaną opracowane po feriach 
wielkanocnych w ciągu najbliższych kilku dni. 
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