
 

 

 

 
8 grudnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia 
COVID-19: Złagodzenie obostrzeń od 10 grudnia 

Minister Zdrowia podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie środków zapobiegawczych w 

związku z pandemią COVID-19, które wejdą w życie 10 grudnia 2020 r. W tym dniu złagodzone 

zostaną ograniczenia dotyczące wielkości zgromadzeń. Nowe zasady będą obowiązywać do 12 

stycznia 2021 r. Zasady obowiązujące w szkołach pozostaną w dużej mierze niezmienione do końca 

roku. Wkrótce planowane jest ogłoszenie nowych zasad, które zaczną obowiązywać w szkołach 1 

stycznia 2021 r. 

Niepewna sytuacja 

Zmiany te są zgodne z zaleceniami Głównego Epidemiologa. Od czasu wprowadzenia obowiązujących 

obecnie ograniczeń liczba chorych na COVID-19 na zmianę rosła i spadała. Wyraźny wzrost liczby 

zakażeń miał miejsce pod koniec listopada, ale w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano spadek 

zachorowań, przy czym w większości przypadków choroba została zdiagnozowana u osób 

przebywających na kwarantannie. „Wyraźnie widać, że na chwilę obecną udało nam się opanować 

pandemię” – mówi Główny Epidemiolog. – „Jednocześnie sytuację można określić jako niepewną. 

Wszystko może się zmienić na lepsze lub na gorsze”. 

Najważniejsze zmiany w ograniczeniach dotyczących zgromadzeń 

• Liczba osób: Z pewnymi wyjątkami, w zgromadzeniach nadal może brać udział maksymalnie 

10 osób. 

• Dzieci: Przepisy dotyczące wielkości zgromadzeń, zachowania dystansu społecznego i 

obowiązku noszenia maseczek nie dotyczą dzieci urodzonych w 2005 roku lub później. 

• Sklepy: We wszystkich sklepach może przebywać jednocześnie 5 klientów na każde 10 m² 

powierzchni (maksymalnie 100 osób). 



• Restauracje: Do każdego wydzielonego pomieszczenia może zostać wpuszczonych 

maksymalnie 15 klientów. Lokal może pozostać otwarty do godziny 22.00, ale po 21.00 nie 

może przyjmować nowych klientów. 

• Pływalnie i kąpieliska: W obiektach tych może przebywać do 50% maksymalnej liczby osób 

określonej w pozwoleniu na prowadzenie działalności. 

• Zajęcia sportowe pod auspicjami Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Stowarzyszenia 

Sportu Islandii (ÍSÍ): Treningi sportowe w zakresie ligi seniorów ÍSÍ dla osób urodzonych w 

2004 r. lub wcześniej są dozwolone, niezależnie od tego, czy wymagają kontaktu fizycznego z 

innymi sportowcami, czy też nie. Dozwolone są także treningi wybitnych sportowców 

uprawiających sporty indywidualne. Treningi w zakresie sportów walki wymagających 

kontaktu fizycznego są niedozwolone. 

• Pozostałe dyscypliny sportowe: Każdy może uczestniczyć w zorganizowanych treningach na 

świeżym powietrzu, które nie wymagają kontaktu fizycznego. 

• Przedstawienia teatralne, pokazy filmowe i inne wydarzenia kulturalne będą dozwolone 

przy maksymalnie 30 osobach na scenie. Dotyczy to zarówno prób, jak i występów. Na 

widowni może przebywać maksymalnie 50 osób, które muszą zajmować miejsca siedzące i 

mieć założone maseczki, a także maksymalnie 100 dzieci urodzonych w 2005 r. lub później. 

Podczas występów zabrania się organizowania przerw oraz sprzedaży napojów 

alkoholowych. Miejsca muszą być ponumerowane i przypisane do konkretnych osób. 

• Pogrzeby: W pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. 

• Okres ważności: Powyższe zmiany obowiązują od 10 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. 

Zmiany dotyczące ograniczeń obowiązujących w szkołach 

• Przepisy ograniczające mieszanie się grup i określające maksymalną liczbę dzieci w 

przedszkolu zostały uchylone. Ułatwi to przedszkolom organizowanie zajęć w okresie 

świąteczno-noworocznym, kiedy często łączy się dzieci z różnych grup, a nawet z różnych 

przedszkoli. 

• Zgodnie z nowymi przepisami zasada zachowania odległości 2 metrów oraz obowiązek 

noszenia maseczek nie będą obowiązywały uczniów w klasach 8–10. 

• W czytelniach i miejscach przeznaczonych do nauki w szkołach średnich (uczniowie powyżej 

16 lat) i na uniwersytetach może przebywać maksymalnie 30 osób. 

• Zasady dotyczące zajęć w szkołach, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., zostaną ogłoszone 

wkrótce. 

• Okres ważności: Powyższe zmiany będą obowiązywać od 10 do 31 grudnia 2020 r. 



Postanowienia dotyczące rewizji ograniczeń zawarte są w przepisach dotyczących środków 

zapobiegania pandemii. Wymagają one od władz rewizji potrzeby wprowadzenia ograniczeń w 

zależności od okoliczności. W wyniku takich rewizji władze mogą zdecydować o dalszym łagodzeniu 

ograniczeń lub o ich zaostrzeniu, jeżeli będzie to konieczne. 

8 grudnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia 

 

 


