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na terenie 

Gminy Fredrikstad, Viken   

Podstawa prawna LOV-1994-08-05-55-§4-1 

Ogłoszenie  

Numer akt 
 

Skrócony tytuł Przepisy o zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa obowiązujące  
w gminie Fredrikstad  

 
Podstawa prawna: wydała rada gminy Fredrikstad 7 grudnia 2020 r. w myśl § 4-1 ustawy z 5 sierpnia 1994 r. nr 
55 o ochronie przeciwko rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych z upoważnienia Rady Miasta, por. sprawa 
160/20. 

§ 1. Cel i obszar działania 

Przepisy mają na celu określenie wdrożonych lokalnie środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się zakażenia po to, aby zapobiec lub ograniczyć liczbę zakażeń 
koronawirusem (SARS-CoV-2) poprzez redukcję kontaktów społecznych, a przez to 
zapobieganie zachorowaniom, jak również poprzez zapewnienie odpowiedniej efektywności 
służby zdrowia.     

Przepisy obowiązują w gminie Fredrikstad.  

§ 2. Maseczka  

W sytuacjach, w których utrzymanie dystansu w stosunku do osób niebędących 
członkami tego samego gospodarstwa domowego wynoszącego przynajmniej jeden (1) metr 
jest niemożliwe, nie licząc krótkotrwałego mijania się ze wspomnianymi osobami, należy 
stosować maseczkę. Dotyczy to miejsc publicznych, w tym sklepów, centrów handlowych, 
restauracji i barów, pomieszczeń służących wspólnotom wyznaniowym i światopoglądowym, 
a także pomieszczeń, których organizowane są imprezy kulturalne i sportowe, a także 
zajęcia rekreacyjne.     

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1


2 
 
 

 

W przypadku, kiedy nie jest możliwe utrzymanie dystansu wynoszącego przynajmniej 
jeden (1) metr w stosunku do innych podróżnych osoby korzystające ze środków transportu 
publicznego muszą nosić maseczkę. Dotyczy to także stacji i przystanków znajdujących się 
w obszarach wewnętrznych.  

Pasażerowie taksówek muszą nosić maseczki. Pasażer musi założyć maseczkę zanim 
wsiądzie do taksówki i nie zdejmować jej przed zakończeniem podróży i wyjściem z 
taksówki. Kiedy pasażer znajduje się w taksówce kierowca również ma obowiązek założenia 
maseczki. 

Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy osób poniżej wieku gimnazjalnego, jak 
również nie mają go dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej podczas podróży 
szkolnym autobusem ani osoby, które ze względów medycznych lub innych przyczyn nie 
mogą nosić maseczki.  

Obowiązek noszenia maseczki dotyczy w takim samym stopniu osób zatrudnionych w 
miejscach, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego wynoszącego 
przynajmniej jeden metr od osób odwiedzających wspomniane miejsca, por. ust 1. 
Obowiązek ten nie dotyczy pracowników miejsc, w których wdrożone zostały inne środki 
zapobiegające zakażeniu, takie jak stosowanie przyłbic, ścianek oddzielających itp., zgodnie 
z zaleceniami Instytutu Zdrowia Publicznego.  

Salony fryzjerskie i podmioty prowadzące działalność w tym podobnych branżach, 
których funkcjonowanie reguluje § 15 przepisów krajowych dotyczących Covid-19 winny 
stosować się do wymogów krajowych.  

§ 3. Imprezy publiczne odbywające się w przestrzeniach otwartych i zamkniętych   

Definicję imprezy zawarto w § 13 przepisu z 27 marca 2020 r. nr 470 dotyczącym 
środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia wprowadzonego w związku z 
wybuchem epidemii koronawirusa (przepis o Covid-19).   

Organizowanie imprez w przestrzeniach otwartych przy udziale większej liczby, niż 200 
osób znajdujących się w jednym miejscu jest zabronione.    

W przypadku liczby osób, które mogą uczestniczyć w imprezach publicznych 
organizowanych wewnątrz pomieszczeń obowiązują zasady krajowe.  

W przypadku wspólnego śpiewania i tym podobnych aktywności konieczne jest 
zachowanie dwóch (2) metrów dystansu pomiędzy osobami, które nie mieszkają we 
wspólnym domu. 

Organizator musi zadbać o to, aby osoby, które nie są członkami tego samego 
gospodarstwa domowego lub też tej samej grupy szkolnej lub przedszkolnej muszą mieć 
możliwość utrzymania dystansu wynoszącego przynajmniej jeden (1) metr od innych osób 
nienależących do tego samego gospodarstwa domowego/tej samej grupy, licząc odległość 
od ramienia do ramienia. Dotyczy to również wchodzenia na teren imprezy i wychodzenia z 
jej terenu, jak również przerw. Należy unikać tworzenia się kolejek, witania się i mieszania 
się z innymi.   
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Osoby siedzące w siedzeniach przymocowanych na stałe podczas imprez muszą mieć 
możliwość zachowania przynajmniej jednego miejsca odstępu od innych osób 
uczestniczących w imprezie. Osoby należące do tego samego gospodarstwa domowego 
mogą siedzieć obok siebie po przybyciu na miejsce, w którym odbywa się impreza. Liczba 
osób siedząca w przymocowanych na stałe siedzeniach nie może być większa, niż połowa 
wszystkich siedzeń, chyba, że możliwe jest zachowanie dystansu wynoszącego przynajmniej 
jeden (1) metr od pozostałych osób nienależących do tego samego gospodarstwa 
domowego, patrząc we wszystkich możliwych kierunkach.    

§ 4. Prywatne imprezy i zgromadzenia społeczne  

Liczba osób mogących uczestniczyć w prywatnych zgromadzeniach w domach, 
ogrodach, czy też domach letniskowych, jak również w prywatnych imprezach odbywających 
się w miejscach publicznych i wynajętych pomieszczeniach winna wynosić maksymalnie pięć 
(5) osób, nie licząc osób należących do tego samego gospodarstwa domowego.    

Wyjątek stanowią dwa dni przypadające w okresie obowiązywania przepisu, podczas 
których możliwe jest zorganizowanie zgromadzenia, w którym uczestniczyć może do 
dziesięciu (10) osób, nie licząc osób należących do tego samego gospodarstwa domowego. 

Każdy mieszkaniec gminy powinien ograniczyć liczbę zgromadzeń, w których 
uczestniczy do dwóch (2) tygodniowo, bez względu na to, czy jest gościem, czy 
gospodarzem.   

Pomiędzy osobami, które ze sobą nie mieszkają konieczne jest każdorazowe utrzymanie 
dystansu wynoszącego przynajmniej jeden (1) metr.   

Wyjątek od przepisów krajowych stanowią ustalone grona/grupy osób uczęszczające do 
tego samego przedszkola lub szkoły, co do których obowiązują zasady umożliwiające 
spotykanie się ze sobą osób należących do tych samych gron/grup w czasie wolnym. Dzieci 
będące członkami tych samych gospodarstw domowych traktuje się wówczas jako członków 
obydwu gospodarstw domowych. Młodzież i studenci mieszkający na stancjach, nie wpisani 
do rejestru ludności jako członkowie gospodarstwa domowego w swoim domu, można 
również traktować jako członków tego samego gospodarstwa domowego.  

Organizator/gospodarz prywatny musi: 
a. Dostosować warunki w taki sposób, aby możliwe było przestrzeganie zasad  

Zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  
b. Posiadać wykaz wszystkich osób przebywających na miejscu, wraz z datą, godziną, 

imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu, po to, aby umożliwić późniejsze 
ewentualne prześledzenie listy osób w przypadku stwierdzenia. 

§ 5. Rekreacja, sporty uprawiane w dużych grupach i oferty treningowe 

Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych gromadzących duże grupy osób nie 
jest dozwolone w przypadku dorosłych i młodzieży. 

Zakaz ten nie dotyczy aktywności na świeżym powietrzu w przypadku młodzieży poniżej 
20 roku życia.  
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Zakaz nie dotyczy także indywidualnych treningów/aktywności, w przypadku których 
możliwe jest zachowanie przynajmniej dwóch (2) metrów odstępu od pozostałych 
uczestników nienależących do tego samego gospodarstwa domowego, licząc od ramienia do 
ramienia, tak, aby nie dochodziło do bliskich kontaktów. 

Centra treningowe i pomieszczenia, w których odbywają się tym podobne aktywności 
mogą pozostać otwarte w celu prowadzenia treningów indywidualnych. Należy zadbać o to, 
aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba osób umożliwiająca zachowanie dystansu 
wynoszącego dwa metry. Prowadzenie treningów grupowych, w których udział bierze trzy lub 
więcej osób jest zabronione. Dozwoloną liczbę gości w pomieszczeniu należy wyliczyć na 
podstawie wielkości pomieszczenia. Na miejscu musi znajdować się zespół osób dbający o 
przestrzeganie wymogów.  

§ 6. Liczba osób mogących przebywać w sklepach i centrach handlowych  

Sklepy, centra handlowe i inne miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż muszą 
zadbać to, aby liczba osób, które w nich przebywają umożliwiała zachowanie dystansu 
wynoszącego przynajmniej jeden metr. Dozwoloną liczbę klientów znajdujących się w 
pomieszczeniu wyliczyć należy na podstawie wielkości pomieszczenia. Przy wejściu należy 
udzielać informacji na temat maksymalnej dozwolonej liczby klientów. Jeżeli to konieczne 
należy zapewnić obecność strażnika, który będzie pilnował, aby wymogi były przestrzegane.  

§ 7. Restauracje i bary 

Restauracje i bary znajdujące się na terenie gminy Fredrikstad mogą pozostać otwarte o 
ile spełniają wymogi odpowiedzialnego prowadzenia działalności w restauracjach wynikające 
z przepisu z 27 marca 2020 r. nr 450 o zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia 
wprowadzonego w związku z wybuchem epidemii koronawirusa (przepis o Covid-19). 
Restauracje mogą, zgodnie z przepisami krajowymi, obsługiwać prywatne zgromadzenia, w 
których uczestniczyć może maksymalnie 20 osób. 

Restauracjom i barom znajdującym się na terenie gminy Fredrikstad, które w myśl 
krajowych przepisów o wirusie Covid-19 mogą pozostać otwarte nie wolno sprzedawać 
alkoholu po godzinie 22:00.  

Wyjątek stanowi dzień 31 grudnia 2020 r., w którym sprzedaż alkoholu dozwolona jest 
do godziny 24:00. 

Gmina może zamknąć restauracje i bary, które nie przestrzegają wymogów 
odpowiedzialnego prowadzenia działalności w ujęciu zapobiegania rozprzestrzeniania się 
zakażenia, por. § 4-1  ust. 3 i 5 punkt 2 ustawy o zapobieganiu rozprzestrzenianiu się 
zakażenia.  

§ 8. Kwarantanna i wykrywanie zakażenia  

Mieszkańcy gminy Fredrikstad oraz osoby ją odwiedzające muszą stosować się do 
obowiązujących w danym czasie zasad dotyczących kwarantanny, jak również pomagać w 
wykrywaniu zakażeń.  
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§ 9. Odpowiedzialność 

Gmina Fredrikstad nie bierze na siebie finansowej odpowiedzialności wynikającej z 
nakazanych środków. 

§ 10. Wejście w życie i czas trwania 

Przepis wchodzi w życie 18 grudnia 2020 r. o godzinie 00:00 i obowiązuje d 7 stycznia 
2021 r.  
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