
Działania gminy Hornafjörður zgodnie z bardziej rygorystycznymi zasadami kontroli zakażeń 

Po gwałtownym wzroście liczby zakażeń Covid w społeczności rząd zdecydował o zaostrzeniu środków 

kontroli choroby, aby zwalczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Dziś,  poniedziałek 5 października, weszło 

w życie nowe rozporządzenie, w którym Minister Zdrowia w dużej mierze opiera się na propozycjach 

działań epidemiologa. Główne zmiany są następujące: 

 Główną zasadą będzie ograniczenie liczby osób do 20 osób. 

 Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. maksymalnie 50 osób na pogrzebach i maksymalnie 100 

osób w niektórych sklepach. 

 Nie będzie zmian w działalności przedszkoli i szkół podstawowych oraz w zajęciach sportowych 

dzieci. 

 W szkołach średnich i uniwersytetach będzie limit 25 osób, w oparciu o zwykłą wielkość klas. 

 Siłownie będą zamknięte, ale baseny pozostaną otwarte z mniejszym limitem osób lub 50% 

dozwoloną liczbą zgodnie z koncesją. 

 Puby, lokale rozrywkowe i punkty gry na automatach będą zamknięte. 

 Zasada jednego metra pozostanie w mocy i obowiązek noszenia maski, tam gdzie nie jest 

możliwe zagwarantowanie odległości jednego metra. 

 Zawody sportowe są dozwolone, ale ograniczenie odległości 1 metra w szatniach i innych 

miejscach poza zawodami i treningami musi być przestrzegane. Na treningach i zawodach może 

się spotkać nawet do 50 osób. 

 Podobnie jak w przypadku sportów, kontakt i bliskość mniejsze niż 1 metr są dozowolone w 

przypadku sztuk scenicznych, muzyki, filmowania i podobnych czynności. 

Komendant Główny Policji w porozumieniu z Głównym Epidemiologiem w związku z zakażeniami 

wywołanymi przez COVID-19, ogłosił stan wyjątkowy. Epidemiolog  w szczególności kieruje te zasady do 

tych osób, które są zaliczane do grupy ryzyka, tj. które cierpią na choroby i osoby starsze, szczególnie aby 

wystrzegać się i unikać niepotrzebnych kontaktów z ludźmi. 

Wpływ na działalność gminy Hornafjörður 

- Naczelną zasadą jest przestrzeganie zaleceń władz i monitorowanie rozwoju infekcji w okolicy. 

W obecnej sytuacji , wg. strony internetowej HSU, liczba infekcji nie wzrosła, 6 osób znajduje się 

w izolacji i dwie osoby na kwarantannie. 

- Recepcja w ratuszu jest czynna, ale osoby muszą umówić się na spotkanie z pracownikami i 

zobowiązani są do noszenia masek. 

- Zarząd oczyszczania miasta  Áhaldahús jest  zamknięty dla petentów, można zadzwonić  pod nr 

tel. 470 8027. 

- Vigtin jest zamknięty dla petentów, można zadzwonić  pod nr tel. 470 8025. 

- Biblioteka jest otwarta w normalnych godzinach otwarcia, ale zwraca się uwagę na działania 

zapobieganiu  infekcji i ograniczenia odległości. 

- Funkcjonowanie Ekra. 

o Otwarte na zajęcia dzienne, ale zamknięte dla gości z zewnątrz. 

o Codziennie w porze lunchu serwowane jest gorące jedzenie. 

o Kawa w środy jest czasowo zawieszona do póki obowiązuje zakaz spotkań. 



o Osoby w Ekra są zachęcane do używania masek, jeśli  zasada 1 metra nie może zostać 

spełniona. 

 

- W domu opieki Skjólgarður, ogólna zasada jest taka, że zamknięte jest dla odwiedzin.  

- Funkcjonowanie szkół pozostaje bez zmian.  

- Basen jest otwarty zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi spotkań. 


