
 
 
 
 

 
Zaostrzenie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 obowiązujących od 31 października 2020 r. 
Minister Zdrowia zatwierdziła propozycje Głównego Epidemiologa odnośnie do zaostrzenia restrykcji 
mających na celu zwalczanie pandemii COVID-19, które zaczną obowiązywać w sobotę 31 października 
2020 r. Te same zasady będą obowiązywać w całej Islandii. Główna zmiana dotyczy zmniejszenia 
maksymalnej wielkości zgromadzeń z 20 do 10 osób. Zostają zawieszone wszelkie zajęcia sportowe i 
przedstawienia teatralne. Przewiduje się, że niniejsze ograniczenia będą obowiązywać do 17 listopada 
(włącznie); w zależności od rozwoju sytuacji mogą one być poluzowane wcześniej lub przedłużone.  
 
W memorandum skierowanym do minister Główny Epidemiolog zauważa, że poziom zarażeń w 
Islandii pozostaje wysoki mimo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń 20 października. Istnieje więc 
ryzyko powstawania nowych ognisk, jeszcze bardziej obciążających służbę zdrowia, która i tak jest już 
na granicy wytrzymałości. Szpital uniwersytecki Landspítali, czyli szpital narodowy, działa w trybie 
wyjątkowym, zwalczając skutki pandemii, przez co wiele planowanych zabiegów zostało 
wstrzymanych do 15 listopada. Pięć działających obecnie ośrodków kwarantanny dla pacjentów z 
COVID-19 jest mocno przeciążonych i wzrasta liczba przypadków zakażenia wśród osób 
przebywających tam w izolacji. W związku z powyższym Główny Epidemiolog rekomendował 
zaostrzenie środków, tak aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa w celu uniknięcia 
poważnych konsekwencji wzrostu zakażeń COVID-19 i innymi chorobami. 
 
Najważniejsze obostrzenia: 

• Wszystkie restrykcje obowiązują w całej Islandii. 

• Zasadniczo zgromadzenia zostały ograniczone do 10 osób. 
o W pogrzebach może uczestniczyć do 30 osób, jednak na stypach liczba gości nie 

może przekraczać 10. 
o W aptekach i sklepach spożywczych może jednocześnie przebywać nie więcej niż 50 

osób; w niektórych wypadkach ta liczba może być większa w zależności od wielkości 
lokalu.  

o Niniejsze ograniczenia nie mają zastosowania do środków transportu publicznego, 
autokarów, lotów krajowych i służb porządkowych w trakcie pracy. 

o Niniejsze ograniczenia nie mają też zastosowania do rządu, Rady Stanu, Althingi i 
sądów.  

• Ograniczenie do 10 osób nie dotyczy dużych rodzin mieszkających w tym samym 
gospodarstwie domowym. 

• Zabrania się organizowania zajęć sportowych.  

• Baseny pozostają zamknięte. 

• Zabrania się organizowania przedstawień teatralnych. 

• Bary i kluby nocne pozostają zamknięte. 

• Restauracje posiadające licencję na sprzedaż alkoholu nie mogą być otwarte po godzinie 
21.00.  



• Należy nosić maseczki w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odległości 2 metrów 
między osobami, które nie są mieszkańcami tego samego gospodarstwa domowego. 

• Dzieci urodzone po 2015 r. są zwolnione z obowiązku zachowania dystansu 2 metrów, 
ograniczeń w zgromadzeniach i obowiązku noszenia maseczki. (Pierwotnie ten wyjątek 
dotyczył dzieci urodzonych w 2005 r. lub później.).  

 
Dopuszczanie wyjątków 

• Minister może dopuszczać wyjątki od powyższych ograniczeń w przypadku części 
infrastruktury społecznej, które są niezbędne i nie mogą być zawieszone. Dotyczy to 
działalności służby zdrowia i usług komunalnych. 

• Minister może dopuszczać wyjątki od zakazu organizowania zajęć sportowych dla 
pojedynczych wydarzeń, np. meczów międzynarodowych. 

 
Nowe przepisy dotyczące ograniczonej pracy szkół zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu. 

October 31,  

2020 Ministry of Health 


