
 

 

COVID 19: Stopniowe łagodzenie ograniczeń dotyczących zgromadzeń od 8 lutego 
Minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir zaaprobowała propozycje Głównego Epidemiologa dotyczące 
złagodzenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń, które wchodzą w życie 8 lutego. Limit osób 
biorących udział w zgromadzeniach nadal wynosi 20, ale dozwolona jest większa liczba wyjątków. 
Zasada dwumetrowego dystansu społecznego i obowiązek noszenia maseczek pozostają w mocy. 
Kluby nocne, bary oraz salony gier mogą zostać ponownie otwarte przy spełnieniu określonych 
warunków. Liczba widzów podczas występów scenicznych wzrasta ze 100 do 150, a związki religijne i 
wyznaniowe mogą organizować uroczystości, w tym pogrzeby, dla maksymalnie 150 osób. 
Maksymalna liczba klientów w sklepach wynosi 150, przy czym należy wziąć pod uwagę powierzchnię 
sklepu. To samo dotyczy muzeów i galerii sztuki. Centra fitness mogą ponownie otworzyć szatnie, a 
goście mogą korzystać ze sprzętu do ćwiczeń przy spełnieniu określonych warunków. Rozporządzenie 
dopuszczające te zmiany będzie obowiązywać do 3 marca 2021 r. 
 
Chociaż wcześniej nie przewidywano wprowadzenia żadnych zmian przed 18 lutego, w swoim 
memorandum do pani minister Główny Epidemiolog wyjaśnił, że w obliczu dużego spadku zachorowań 
na COVID-19 w Islandii uważa on wcześniejsze złagodzenie obostrzeń za uzasadnione. Niemniej jednak 
podkreślił potrzebę zachowania czujności i ostrożności aż do momentu, gdy więcej osób zostanie 
zaszczepionych przeciwko COVID-19.  
 
Lokale gastronomiczne mające licencję na sprzedaż alkoholu, w tym restauracje, kawiarnie, bary i 
kluby nocne, mogą być otwarte do godziny 22:00. To samo dotyczy salonów gier. Posiłki i napoje mogą 
być podawane wyłącznie osobom siedzącym. Po godzinie 21:00 nie można przyjmować żadnych 
nowych klientów.   
 
Zwolnienia z limitu 20 osób biorących udział w zgromadzeniach 
Od ogólnego limitu 20 osób uczestniczących w zgromadzeniach mają zastosowanie następujące 
wyjątki (zasada dwumetrowego dystansu fizycznego oraz obowiązek noszenia maseczek pozostają w 
mocy). Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą dzieci urodzonych w 2005 roku lub później. 
Dzieci te są zwolnione z przepisów dotyczących zgromadzeń, dystansu społecznego i noszenia 
maseczek. 
 

• Związki religijne i wyznaniowe: We wszelkiego rodzaju uroczystościach może uczestniczyć 
maksymalnie 150 osób dorosłych.  

• Sklepy: W każdej wydzielonej przestrzeni, która spełnia określone warunki dotyczące 
powierzchni użytkowej w metrach kwadratowych, może przebywać maksymalnie 150 
klientów.  

• Muzea i galerie sztuki: W każdej wydzielonej przestrzeni, która spełnia określone warunki 
dotyczące powierzchni użytkowej w metrach kwadratowych, może przebywać maksymalnie 
150 zwiedzających. 

• Występy sceniczne: Widownia może liczyć maksymalnie 150 osób siedzących. 
 
Ośrodki zdrowia i centra fitness mogą ponownie otworzyć szatnie, a goście mogą korzystać z sal ze 
sprzętem do ćwiczeń pod warunkiem, że w każdej przestrzeni przebywa nie więcej niż 20 osób, które 
muszą wcześniej się zarejestrować. Dopuszczalna maksymalna liczba gości musi stanowić nie więcej 
niż połowę maksymalnej liczby osób określonej w koncesji. Po użyciu należy zdezynfekować cały 



sprzęt. Należy także podjąć środki w celu zapewnienia, że poszczególne osoby nie będą przemieszczać 
się między określonymi przestrzeniami.  
 
Gry strategiczne, gry planszowe, zajęcia rekreacyjne itp.: Zasady, które obowiązywały w odniesieniu 
do treningów i zawodów sportowych, od teraz obowiązują na tej samej zasadzie w przypadku takich 
gier i aktywności, jak szachy, brydż, bingo i podobne gry.  
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