
Lokalne obostrzenia w Kristiansand 
  

Lokale obostrzenia, które obowiązują od 2 marca 2021.   
 

Przedszkola i szkoły 
• Przedszkola i szkoły są nadal na poziomie żółtym.     
• Gimnazja są na poziomie czerwonym do piątku 12 marca włącznie.  
• Szkoły średnie są na poziomie czerwonym do odwołania.   
• Rodziców prosi się o sprawdzenie na stronach internetowych szkół, jakie lokalne wytyczne 

obowiązują w szkołach.   

Maseczki 
• Należy stosować maseczki w miejscach publicznych, w których nie jest możliwe zachowanie 

odległości jednego metra. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12-tego roku życia.  

Zakaz przebywania więcej niż pięciu gości w mieszkaniach prywatnych. 

• Wyjątek: Jeżeli wszyscy goście są z jednej grupy przedszkolnej lub szkolnej, na przykład 
przyjęcie urodzinowe. 

Imprezy  
Nie wolno odbywać imprez, w tym zgromadzeń religijnych, z kilkoma wyjątkami:   

• Pogrzeby zgodnie z ogólnokrajowymi zasadami.  
• Śluby, chrzty i tym podobne ceremonie, bez obecności osób trzecich.  
• Tutaj znajdziesz definicję imprezy  

Lokale gastronomiczne 
• Lokale gastronomiczne zostają zamknięte, z wyjątkiem lokali sprzedających posiłki na wynos. 
• Restauracje w hotelach mogą podawać posiłki gościom, którzy tam nocują.  

Siłownie  
• Siłownie zostają zamknięte, z wyjątkiem indywidualnej rehabilitacji. 

Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 

• Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży poniżej 20-tego roku życia odbywają się zgodnie z 
ogólnokrajowymi zaleceniami 

• Jednorazowe aktywności nie są dozwolone. 

Parki rozrywki w budynkach, hale bingo i gier, legolandy, kręgielnie i tym podobne 
Tego typu obiekty zostają zamknięte.  

Baseny pływackie i spa  
Baseny pływackie, aquaparki i ośrodki spa zostają zamknięte z wyjątkiem: 

• Szkolnych zajęć z pływania dla uczestników poniżej 20-tego roku życia, kursów pływania i 
treningu pływania dla dzieci ze szkół podstawowych lub młodszych oraz pływania 
profesjonalnych sportowców.  

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2021/hva-er-et-arrangement/


•  Rehabilitacji i treningu oferowanego indywidualnie lub w mniejszych grupach z osobą 
prowadzącą.  

Aktywności sportowe i rekreacyjne dla dorosłych 
• Nie wolno organizować aktywności sportowych ani rekreacyjnych w budynkach dla 

dorosłych powyżej 20-tego roku życia. Zorganizowany trening na wolnym powietrzu jest 
dozwolony, z maksymalnie 10 uczestnikami i z zachowaniem odległości co najmniej jednego 
metra.  

Dotyczy wszystkich mieszkańców: 

• Spotykaj na co dzień tak mało ludzi, jak to jest możliwe, aby ograniczyć ilość bliskich 
kontaktów  

• Zachowuj odległość co najmniej jednego metra od wszystkich, których spotykasz.  
• Pobierz aplikację Smittestopp.  
• Pracuj zdalnie, kiedy jest to możliwe. 
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