
Lokalne przepisy dotyczące Covid 19 
Uchwalone przez komitet wykonawczy gminy Øvre Eiker 11.11.20 

 

§ 1 Korzystanie ze środków transportu publicznego 
Zaleca się ograniczenie korzystania ze środków transportu publicznego w godzinach szczytu oraz 

ograniczenie podróżowania przepełnionymi środkami transportu. Jeśli pomimo powyższych zaleceń 

dana osoba korzysta z komunikacji miejskiej, powinna się wykazać szczególną ostrożnością poprzez 

przestrzeganie ogólnokrajowych zaleceń oraz wytycznych związanych z profilaktyką zakażeń. Należy 

także mieć na uwadze bezpieczeństwo współpasażerów. 
 

Osoby podróżujące środkami transportu publicznego muszą mieć założoną maseczkę. 

Maseczkę należy także nosić przebywając w zamkniętych pomieszczeniach na 

stacjach.  

Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 r. ż., oraz osób, które z powodów 

zdrowotnych bądź innych poważnych przyczyn nie mogą nosić maseczki.  

 
 

§ 2 Restauracje, lokale gastronomiczne oraz bary 
Restauracje, lokale gastronomiczne oraz bary w gminie Øvre Eiker mogą pozostać otwarte jeśli 

spełniają wymogi dotyczące bezpiecznej działalności uwzględnione w przepisie nr 470 § 14a o 

profilaktyce zakażeń koronawirusem z 27 marca 2020. 

Koncesja na sprzedaż alkoholu wydana na mocy rozdziału 4 ustawy o sprzedaży napojów 

alkoholowych, traci swoją ważność o godzinie 22.00. Spożycie wcześniej zakupionych 

napojów alkoholowych musi nastąpić nie później niż o 22:30.  
 

Lokale posiadające koncesję na sprzedaż alkoholu nie mogą przyjmować nowych gości po godzinie 
21:30.  

 

Pracownicy lokali gastronomicznych, restauracji i barów muszą zakładać maseczkę gdy przebywają 

w miejscach ogólnodostępnych dla klientów. Goście muszą zakładać maseczkę gdy nie mają 

możliwości zachowania metrowego odstępu od osób, które nie są z tego samego gospodarstwa 

domowego. Wyjątkiem są sytuacje, w których gość szybko mija inne osoby.  

Restauracje, lokale gastronomiczne oraz bary mogą zostać zamknięte przez sztab kryzysowy jeśli 

nie będą przestrzegać wymogów związanych z bezpiecznym prowadzeniem lokalu oraz wymogów 

zawartych w niniejszych przepisach, por. ustawa o profilaktyce zakażeń koronawirusem § 4-1 

ustęp trzeci.  
 

Restauracje, lokale gastronomiczne oraz bary mają obowiązek prowadzenia spisu wszystkich gości. 

Spis gości należy przechowywać przez 14 dni, po czym należy go usunąć.  

 
§ 3 Obowiązek  noszenia maseczki  
Maseczkę należy nosić gdy nie można zachować metrowego odstępu w sklepach, miejscach 

ogólnodostępnych w centrach handlowych, w restauracjach, lokalach gastronomicznych, barach, 

ośrodkach kultu religijnego oraz światopoglądowego, oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do 

działalności kulturowej, sportowej oraz rekreacyjnej. Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy osób, 

które wykonują czynności fizyczne.  



Obowiązek noszenia maseczki w restauracjach, lokalach gastronomicznych oraz barach, a także w 

środkach transportu publicznego, opisany jest w § 1 i § 2 omawianego przepisu. 

Obowiązek noszenia maseczki opisany w ustępie pierwszym dotyczy także pracowników, gdy nie 

mogą oni zachować metrowego odstępu od gości, por. ustęp pierwszy. Nie dotyczy to 

pracowników w miejscach, w których wdrożono inne środki profilaktyki zakażeń takie jak używanie 

przyłbicy, ścianek działowych itp. zgodnie z zaleceniami Norweskiego Instytutu Zdrowia 

Publicznego. 
 

Nakaz noszenia maseczki obowiązuje zarówno kierowców taksówek jak i pasażerów.  

Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 r. ż. oraz osób, które z powodów 

zdrowotnych bądź innych poważnych przyczyn nie mogą nosić maseczki. Pozostałe osoby muszą 

stosować się do zaleceń Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczących noszenia 

maseczek.  

 
 

§ 4. Kwarantanna 
Mieszkańcy gminy Øvre Eiker oraz osoby przyjezdne muszą stosować się do obowiązujących w 

danej chwili ogólnokrajowych przepisów dotyczących kwarantanny. Obiekty noclegowe muszą 

dokonać wszelkich starań aby móc odpowiednio przyjąć gości będących na kwarantannie.  

 
 

§ 5 Praca zdalna oraz zebrania  
Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom możliwości pracy z domu w takim stopniu, 
w jakim jest to możliwe.  

 

Pracodawcy muszą być w stanie udokumentować, że pracownicy zostali poinformowani 

o tym, w jaki sposób praca zdalna zostanie przeprowadzona w firmie.  

Poza tym obowiązują ogólnokrajowe zasady i wytyczne dotyczące profilaktyki zakażeń w 

miejscach pracy, na spotkaniach, a także na kursach, seminariach itp. 

 
 

§ 6 Prywatne spotkania towarzyskie 
Zabronione jest organizowanie oraz uczestniczenie w prywatnych spotkaniach towarzyskich, w 

których uczestniczy więcej niż 10 osób. Dotyczy to zarówno spotkań na świeżym powietrzu jak i 

w pomieszczeniach zamkniętych, w miejscu publicznym, wynajętym lokalu oraz w domach 

prywatnych. 

Pomimo obecności 10 lub mniejszej liczby uczestników, dozwolone jest organizowanie bądź 

uczestnictwo w prywatnych spotkaniach towarzyskich tylko i wyłącznie w pomieszczeniach 

zamkniętych, których rozmiar pozwala na utrzymanie metrowego odstępu.  

Zakaz ten nie dotyczy organizacji wydarzeń wymienionych w § 7 niniejszego przepisu oraz w 

przepisie o profilaktyce zakażeń koronawirusem (przepis covid-19) nr 470 § 13 z dnia 27 marca 2020.  
 

Zakaz ten nie dotyczy spotkań, w których udział biorą osoby z tego samego gospodarstwa domowego. 
 
 

 
 
 



§ 7 Organizacja imprez/spotkań 
Zabronione jest organizowanie imprez oraz spotkań w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem 

formalnych oraz religijnych ceremonii. W tego typu uroczystościach może uczestniczyć do 20 osób 

jeśli nie mają one przydzielonego stałego miejsca, oraz do 50 osób, jeśli osoby te mają przydzielone 

stałe miejsce w czasie trwania uroczystości. 

Zabrania się organizowania imprez oraz spotkań na świeżym powietrzu, w których 

jednocześnie uczestniczy więcej niż 200 osób. 

 

Organizator imprezy/spotkania musi zapewnić warunki ku temu, by wszystkie osoby nie należące do 

tego samego gospodarstwa domowego mogły zachować przynajmniej metrowy odstęp mierzony od 

ramienia do ramienia, także w przypadku gdy na imprezie dostępne są przymocowane na stałe 

siedzenia. 

Za imprezy/spotkania nie uznaje się niezbędnych zebrań zarządu gminy oraz organów wybranych 

przez obywateli, bądź ważnych spotkań z osobami korzystającymi z usług gminy, oraz ważnych 

zebrań w miejscu pracy. Tego typu spotkania można zorganizować tylko i wyłącznie gdy możliwe 

jest zachowanie dwumetrowego odstępu między uczestnikami, oraz gdy przestrzegane są 

dodatkowo zasady profilaktyki zakażeń. 
 

Poza tym obowiązuje przepis nr 470 § 13 do § 13d o profilaktyce zakażeń koronawirusem (przepis 

covid-19) z 27 marca 2020.  

 

§ 8 Zamknięcie określonego typu zajęć, działalności oraz lokali 
Miejsca publiczne oraz miejsca związane z działalnością kulturową, rozrywką lub rekreacją, w których 

uczestnicy przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, muszą zostać zamknięte. Przepis ten 

obejmuje między innymi: 
 

• Siłownie i kluby fitness 

• Domy kultury oraz inne lokalne ośrodki kultury  

• Kina i teatry  

• Sale do gry w bingo itp. 

• Inne zajęcia związane z działalnością kulturową lub rekreacyjną, odbywające się w 
pomieszczeniach zamkniętych oraz przeznaczone dla osób powyżej 20 r. ż. 

• Baseny i obiekty SPA. Następujące aktywności mogą się nadal odbywać: 

o Zajęcia z pływania w ramach zajęć szkolnych, kursy pływania oraz trening  

pływania dla dzieci i młodzieży poniżej 20 r. ż. oraz dla osób upośledzonych 

umysłowo, a także treningi pływania profesjonalnych sportowców.   

o Zajęcia rehabilitacyjne oraz trening medyczny, które wykonywane są z 

pacjentami indywidualnie bądź w mniejszych grupach w obecności 

organizatora.  

o Inne indywidualne zabiegi związane z leczeniem wodą, na które można się 

samemu umówić. 
 

 
Powyższe przepisy nie dotyczą:  

 

a) Miejsc publicznych oraz miejsc, w których odbywają się zorganizowane zajęcia 

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży poniżej 20 r. ż. oraz dla osób upośledzonych umysłowo.  

 

b) Hali sportowych oraz innych miejsc oferujących możliwość samodzielnego zorganizowania 



zajęć dla dzieci i młodzieży poniżej 20 r. ż. oraz dla osób upośledzonych umysłowo. 

Warunkiem jest to, że na miejscu nie znajduje się taka liczba osób, że niemożliwe jest 

zachowanie 2 metrów odstępu na terenie hali. Należy także przestrzegać wytycznych 

dotyczących profilaktyki zakażeń, oraz wszystkie osoby przebywające na terenie hali 

muszą zostać zarejestrowane podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, w celu 

ułatwienia ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego. 
 

c) Ośrodków kultu religijnego oraz światopoglądowego, jednak mogą być one otwarte jedynie na 
czas ceremonii wymienionych w § 7, pierwszy akapit. 

 

d) Młodzieżowych i dziecięcych domów kultury.  
 

e) Bibliotek i miejsc, w których można wynająć sprzęt rekreacyjny i sportowy. 
 

f) Galerii sztuki oraz innych miejsc, w których można kupić obrazy, rzeźby, rysunki, fotografię 
artystyczną itp.   
 

g) Miejsc w których odbywają się zajęcia związane z wyczynowym uprawianiem sportu oraz 

aktywnością dla profesjonalistów związanych z branżą kultury. Zakaz organizowania 

imprez oraz spotkań w pomieszczeniach zamkniętych wspomniany w § 7 obowiązuje 

jednakowoż w tych miejscach. Zawody dla osób wyczynowo trenujących sport oraz dla 

profesjonalnych sportowców mogą się odbywać bez udziału publiczności.  

h) Rehabilitacja oraz trening medyczny na terenie siłowni, klubu fitness itp. wchodzące w 

skład planu leczenia opracowanego przez uprawnioną do tego osobę. 
 

Wyżej wymienione wyjątki obowiązują jedynie uczestników zamieszkujących gminę Øvre Eiker, a także 
instruktorów, trenerów itp.  
 

Na zajęciach, które wciąż są dozwolone, obowiązuje przepis nr 470 §§ 13 do 13 d, 15b o 

profilaktyce zakażeń koronawirusem (przepis covid-19) z 27 marca 2020. 

 
 

§ 9 Odpowiedzialność 
Gmina Øvre Eiker nie ponosi odpowiedzialności finansowej w związku z wprowadzonymi środkami. 

 
 

§ 10 Termin wejścia przepisów w życie oraz czas ich obowiązywania 
Niniejsze przepisy obowiązują od godziny 09:00 dnia 10 listopada i będą obowiązywać do odwołania.  


