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Regulament pentru prevenirea infecției cu virusul corona, municipiul Fredrikstad, 
Viken  

 
Data 17.12.2020 

Data intrării în vigoare 18.12.2020 ora 00.00   

Ultima modificare  

Înlocuiește  

Se aplică în municipiul Fredrikstad, Viken  
 

Temei legal LOV-1994-08-05-55-§4-1 

Publicat  

Nr. de jurnal 
 

Titlul pe scurt Regulament pentru prevenirea infecției cu virusul corona, municipiul  
Fredrikstad 

Temei legal: Stabilit de Consiliul municipal al municipiului Fredrikstad pe data de 17 decembrie 2020 în 
conformitate cu Legea nr.55 din 5 august 1994 privind protecția împotriva bolilor infecțioase paragraf § 4-1 în 
conformitate cu autoritatea delegată de la Consiliul municipal, cf. dosar nr. 160/20.  

§ 1. Scop și domeniu de aplicare 

Scopul reglementărilor este de a stabili măsuri locale de combatere a infecțiilor pentru a 
preveni sau a limita răspândirea infecției cu virusul corona (SARS-CoV-2) prin reducerea 
numărului de contacte apropiate în populație și, astfel, să prevină îmbolnăvirea și să 
asigurare menținerea unei capacități suficiente în serviciul de sănătate și îngrijire. 

 

Reglementările se aplică în municipiul Fredrikstad. 

§ 2. Masca de protecție 

Atunci când nu este posibil să se păstreze cel puțin un (1) metru distanță față de alții 
decât membrii gospodăriei proprii, cu excepţia trecerilor pe termen scurt, măștile de protecție 
vor fi utilizate în locuri publice, inclusiv în magazine, centre comerciale, restaurante, case 
religioase și de filosofie a vieții precum și în spații pentru cultură, sport, și activități de 
agrement.  

Obligația de a purta o mască de protecție din primul paragraf se aplică în mod 
corespunzător pentru angajații din locurile în care nu este posibil să se păstreze o distanță 
de cel puțin un metru față de vizitatori, cf. primul paragraf. 

Atunci când nu este posibil să se păstreze o distanță de cel puțin un (1) metru față de 
ceilalţi pasageri, pasagerii din transportul public trebuie să poarte o mască de protecție. 
Acest lucru este valabil și pentru zonele din interior ale gărilor, autogărilor, şi alte asemenea.  

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
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Pasagerii din taxiuri trebuie să poarte o mască de protecție. Masca de protecție trebuie 
să fie pusă înainte ca pasagerul să intre în taxi și nu trebuie să fie îndepărtată până când 
călătoria nu s-a încheiat și pasagerul a părăsit taxiul. Obligația de a purta o mască de 
protecție se aplică în mod corespunzător șoferului atunci când sunt pasageri în taxi.  

Obligația de a purta o mască de protecție nu se aplică copiilor sub vârsta școlii 
secundare, transportului școlar în școala primară sau persoanelor care din motive medicale 
sau de altă natură nu pot purta o mască de protecție. 

Acest lucru nu se aplică angajaților din locurile în care au fost implementate alte măsuri 
de control al infecției pentru angajați, cum ar fi utilizarea vizierelor, pereților de partiție și 
altele asemenea, în conformitate cu recomandările Institutului Național de Sănătate Publică. 

Coaforii și industriile similare, care sunt reglementate în reglementările naționale covid-
19 paragraf § 15, vor respecta cerințele naționale. Angajații din magazine nu sunt obligați să 
folosească măști de protecție dacă au fost puse în aplicare alte măsuri de control al infecției, 
cum ar fi utilizarea vizierelor, pereților de partiție, și altele asemenea şi vor respecta cerințele 
naționale. 

§ 3. Evenimente publice în aer liber și în interior 

Se aplică definiția evenimentului din paragraful § 13 al reglementărilor din 27 martie 
2020 nr.470 privind măsurile de combatere a infecțiilor etc. în cazul epidemiei cu virusul 
corona (regulamentul covid-19).  

Nu este permisă organizarea de evenimente în aer liber cu mai mult de 200 de persoane 
prezente în același timp.  

Pentru evenimentele publice care au loc în interior se aplică limita națională de număr.  

Pentru cântat și alte activități asemenea trebuie să existe o distanță de doi (2) metri între 
persoanele care nu locuiesc împreună de obicei.  

Organizatorul evenimentului trebuie să se asigure că toți participanții care nu locuiesc în 
aceeași gospodărie sau școală sau aparțin de aceeași cohortă de grădiniță trebuie să poată 
păstra o distanță de cel puțin un (1) metru, măsurată de la umăr la umăr, față de celelalte 
persoane care nu aparțin de aceeași gospodărie / cohortă. Acest lucru se aplică și la intrarea 
și ieșirea din eveniment, precum și în timpul pauzelor. Ar trebui evitată formarea de cozi, 
salutarea, precum și amestecarea cu alte persoane. 

Persoanele care sunt așezate în locuri fixe la evenimente trebuie să poată avea cel puțin 
un loc liber între ele pe același rând de locuri de la sosirea la eveniment. Persoanele care 
locuiesc în aceeași gospodărie pot să stea mai aproape unul de celălalt după sosire. Nu este 
posibil pentru persoane ca să fie așezate în mai mult de jumătate din locurile fixe, cu 
excepția cazului în care toată lumea poate păstra cel puțin un (1) metru distanță în toate 
direcțiile față de persoanele din altă gospodărie. 
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§ 4. Evenimente private și reuniuni sociale 

Numărul de invitați care participă la întrunirile sociale private care au loc în case, grădini, 
sau cabane de agrement și la evenimente private organizate în locuri publice și în spații 
închiriate, va fi de maximum cinci (5) persoane, în plus față de cei care aparțin de 
gospodăria proprie. 

Se pot face excepții pentru până la două date din timpul perioadei de reglementare, 
când se pot aduna până la zece (10) oaspeți, în afară de cei din propria gospodărie. 

Fiecare cetățean ar trebui să limiteze numărul de întruniri la care participă la două (2) pe 
săptămână, indiferent dacă are calitatea de oaspete sau de gazdă. 

Întotdeauna trebuie să se respecte cel puțin un (1) metru distanță între toți cei care nu 
locuiesc împreună în aceeași gospodărie. 

Se aplică excepția națională pentru cohorte / grupuri stabilite în grădiniță și la școala 
primară, astfel încât copiii care fac parte din aceeași cohortă să se poată aduna și în timpul 
liber. Copiii care fac parte din mai multe gospodării sunt considerați ca fiind o parte din 
gospodărie în ambele locuri. Tineretul și studenții care locuiesc în cămine, dar sunt 
înregistrați la domiciliu, pot fi considerați, de asemenea, ca făcând parte dintr-o gospodărie. 

  
Organizatorul / gazda privată trebuie să:  
a. Înlesnească respectarea sfaturilor pentru controlul infecției.  
b. Aibă o listă asupra tuturor celor prezenți, cu data, ora, numele și numărul de telefon, 
pentru a putea ajuta la o posibilă detectare ulterioară a infecției. 

§ 5. Activități de agrement, sporturi în masă, și oferte de antrenament 

Nu se vor desfășura activități de agrement organizate sau sporturi în masă pentru adulți 
și tineri peste vârsta școlii medii. 

Această interdicție nu se aplică activităților în aer liber organizate pentru tinerii cu vârsta 
de până la 20 de ani. 

Interdicția nu se aplică nici pentru antrenamentele / activitățile individuale în care poate fi 
păstrată distanța de cel puțin doi (2) metri faţă de alți participanți care nu se aparțin de 
aceeași gospodărie, măsurată de la umăr la umăr, astfel încât să nu se genereze contacte 
apropiate. 

Centrele de fitness și facilitățile pentru activități similare pot fi menținute deschise pentru 
antrenamentul individual. Trebuie să se asigure că în incintă nu sunt prezente mai multe 
persoane decât pot fi ținuți la doi metri distanță. Nu este permis antrenamentul în grup cu trei 
sau mai mulți participanți. Numărul permis de oaspeți în incinte se calculează în funcție de 
dimensiunea localului. Trebuie să fie de faţă personal care să se asigure că această cerință 
este respectată. 
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§ 6. Limitarea numărului de persoane în magazine și mall-uri 

Magazinele, centrele comerciale și alte puncte de vânzare trebuie să se asigure că nu 
există mai multe persoane prezente în incintă decât poate fi ținut la cel puțin un metru 
distanță. Numărul permis de clienți din incintă se calculează pe baza mărimii incintei. La 
intrare trebuie să fie menționat numărul maxim permis de clienți. Dacă este necesar, trebuie 
să existe agenți de securitate care să se asigure că această cerință este respectată. 

§ 7. Restaurante şi baruri 

Restaurantele și barurile din municipiul Fredrikstad pot rămâne în continuare deschise 
dacă îndeplinesc cerințele pentru buna funcționare a restaurantelor care rezultă din 
reglementările din 27 martie 2020 nr.470 privind măsurile de control al infecțiilor etc. în 
legătură cu epidemia de virus corona (regulamentul covid-19). În conformitate cu 
reglementările naționale, restaurantele pot să aranjeze reuniuni private la care participă un 
număr de până la 20 de persoane. 

Pentru restaurantele și barurile din municipiul Fredrikstad care au posibilitatea de a 
rămâne deschise în conformitate cu reglementările naționale covid-19, este interzis să se 
servească alcool după ora 22.00. 

Pentru data de 31 decembrie 2020 se aplică excepții: atunci este permisă servirea 
alcoolului până la ora 24.00. 

Municipiul poate închide restaurantele și barurile care nu respectă cerințele pentru 
funcționare cu control al infecției și cerințele din această dispoziție, în conformitate cu Legea 
privind controlul infecțiilor paragraf § 4-1 al treilea alineat și articolul al cincilea a doua teză. 

§ 8. Carantina și detectarea infecției 

Locuitorii și vizitatorii municipiului Fredrikstad trebuie să respecte regulile de carantină în 
vigoare la un moment dat și să contribuie la detectarea infecției. 

§ 9. Răspunderea 

Municipiul Fredrikstad nu își asumă responsabilitatea financiară ca urmare a măsurilor 
impuse. 

§ 10. Intrarea în vigoare și durata 

Acest regulament intră în vigoare pe data de 18 decembrie 2020 la ora 00.00 și este 
valabil până pe data de 7 ianuarie 2021 inclusiv. 
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