
 
 
 
 

 
Złagodzenie związanych z pandemią COVID-19 obostrzeń w zakresie wielkości zgromadzeń od 13 
stycznia 
Wielkość zgromadzeń będzie ograniczona do maksymalnie 20 osób, a ośrodki rekreacyjno-sportowe 
oraz ośrodki narciarskie mogą wznowić działalność. Aktywności sportowe będą dozwolone zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń; to samo dotyczy zawodów 
sportowych, które nadal muszą odbywać się bez publiczności. W przypadku wydarzeń scenicznych 
złagodzenie obostrzeń oznacza, że na scenie będzie mogło przebywać do 50 osób, a na widowni – do 
100 osób dorosłych i 100 dzieci; te same liczby dotyczą innych wydarzeń kulturalnych. Są to 
najważniejsze punkty nowych zasad ogłoszonych dziś przez Ministra Zdrowia po dyskusji w rządzie; 
opierają się one na zaleceniach Głównego Epidemiologa. Nowe zasady mają obowiązywać od 13 
stycznia i pozostaną w mocy (z możliwością zmiany) do 17 lutego. 
 
Główny Epidemiolog zaproponował złagodzenia w związku z pozytywnymi efektami ostatnich 
wysiłków na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w Islandii. Mając na 
uwadze, że pandemia w różnych krajach przybrała na sile, częściowo z powodu pojawienia się nowej 
mutacji wirusa, która do tej pory nie rozprzestrzeniła się w znaczącym stopniu w Islandii, 
zaproponował on nowe zasady, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany w przypadku pogorszenia się 
sytuacji w kraju. 
 
Najważniejsze zmiany: 
Ogólny limit liczebności zgromadzeń to 20 osób. 

Ośrodki rekreacyjno-sportowe: Będą one mogły działać, z zastrzeżeniem zachowania 
rygorystycznych warunków. Maksymalna liczba gości to połowa liczby wskazanej w pozwoleniu na 
prowadzenie działalności; jeśli nie wskazano tam takiej liczby, będzie to połowa liczby osób, dla jakiej 
zostały zaprojektowane przebieralnie. Mogą odbywać się tylko zorganizowane sesje grupowe, przy 
czym każda z grup może liczyć maksymalnie 20 osób, a nazwiska wszystkich gości będą rejestrowane. 
Przebieranie zostanie zamknięte. Dzieci urodzone w 2005 r. lub później nie będą wliczane do liczby 
gości. Główny Epidemiolog wyda szczegółowe instrukcje dotyczące środków, jakie należy podjąć w 
celu zapobiegania infekcji w ośrodkach rekreacyjno-sportowych. 

Ćwiczenia sportowe: Ćwiczenia sportowe dla dzieci i dorosłych będą dozwolone zarówno w 
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, niezależnie od tego, czy wymagają kontaktu fizycznego. 
Poszczególne obszary może zajmować nie więcej niż 50 osób. 

Zawody/mecze: Zawody i mecze, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, będą dozwolone, ale bez 
widzów. 
Obiekty narciarskie: Obiekty narciarskie mogą działać, jednak z zastrzeżeniem ograniczeń 
określonych w ramach Zasady nr 4 w opublikowanych Zasadach dotyczących obiektów narciarskich 
w Islandii. W przypadku wyciągów narciarskich należy zastosować środki w celu zapewnienia, że 
goście, którzy są sami, nie muszą dzielić krzesełka z innymi. Należy zachowywać dystans fizyczny 
wynoszący 2 metry. W obiektach narciarskich obowiązują te same zasady korzystania z maseczek, co 
w innych miejscach. 



Występy sceniczne, chóry, pokazy kinowe i inne wydarzenia kulturalne: Na scenie może się 
znajdować do 50 osób, zarówno na próbach, jak i podczas występów. W miarę możliwości należy 
nosić maseczki i przestrzegać zasady zachowania 2-metrowego dystansu fizycznego. Dopuszcza się 
grupy publiczności do 100 dorosłych i 100 dzieci urodzonych w 2005 r. lub później; osoby te winny 
siedzieć na wyznaczonych miejscach podpisanych ich nazwiskiem, dorośli są zobowiązani do 
noszenia maseczek. 
 


