
Rozporządzenie w sprawie zapobiegania zakażeniom koronawirusem w gminie 
Aurskog-Høland, Viken, datowane 09.11.20. 

 
Podstawa prawna: 

Wydana przez radę gminy Aurskog-Høland dnia 30.september 2020. Znowelizowana przez 
radę gminy dnia 09 november 2020, sprawa 144/20 na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 1994 
nr. 55 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaznych u ludzi  § 4-1 

 
§ 1 Cel oraz zakres obowiązywania 
Celem rozporządzenia jest powstrzymanie i/lub ograniczenie rozprzestrzeniania Covid-19  
w okresie jego zwiększonego rozprzestrzeniania się w społeczeństwie. 
 
Rozporządzenie obowiązuje w gminie Aurskog-Høland.  

 
§ 2. Podróżowanie publicznymi środkami transportu i taksówkami. 
Zachęca się do unikania korzystania z transportu publicznego. Jeśli mimo wszystko 
korzysta się z transportu publicznego, należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 
aktualnych przepisów krajowych oraz wytycznych dotyczących kontroli zakażeń oraz na 
współpodróżnych. 

 

Jeśli nie ma możliwości zachowania jednometrowego dystansu od współpodróżnych,  
podróżujący ma obowiązek użyć maseczkę. Obowiązuje to również w 
pomieszczeniach. 

 
Obowiązek używania maseczki nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia ani osób, 
które z przyczyn medycznych lub innych nie mogą używać maseczki. 

 
Obowiązek używania maseczki nie dotyczy osób dowożonych autobusami szkolnymi do szkół 
i dzieci szkół podstawowych. 

 

Pasażer w taksówce ma obowiązek użycia maseczki / przyłbicy. To samo dotyczy 
kierowcę kiedy w taksówce znajduje się pasażer. 

 
§ 3. Lokale gastronomiczne oraz lokale, w których serwowany jest alkohol 
Lokale gastronomiczne oraz lokale serwujące alkohol w gminie Aurskog-Høland 
mogą pozostać otwarte jeśli spełniają one wymogi dotyczące prawidłowego 
funkcjonowania w oparciu o rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 nr. 470 o kontroli 
zakażeń w przypadku dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa. 

 
Serwowanie alkoholu zgodnie z rozdziałem 4 ustawy alkoholowej wstrzymuje się o godz. 22.00. 

 
Lokale gastronomiczne posiadające koncesję na sprzedaż alkoholu nie mogą wpuszczać 
gości po godz. 21.30 

 

Gmina może zamknąć lokale gastronomiczne i serwujące alkohole, które nie 
przestrzegają wymagań dotyczących kontroli zakażeń podczas prowadzenia działalności 
oraz wymogów określonych w niniejszych przepisach por. § 4-1 ustęp trzeci ustawy o 
kontroli zakażeń. 

 

§ 4. Zakaz organizowania prywatnych spotkań z udziałem więcej niż 10 osób lub jeśli 
nie ma możliwości zachowania jednometrowego dystansu. 
Nie zezwala się na organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach o charakterze 
prywatnym z udziałem więcej niż 10 osób. 

 

Mimo, że liczba uczestników spotkania stanowi 10 osób lub mniej, zezwala się tylko na 
organizowanie lub uczestniczenie w spotkaniach prywatnych w pomieszczeniach o 
takich rozmiarach, które pozwalają uczestnikom na utrzymanie 1m dystansu.  

 
Poza tym obowiązują zasady krajowe oraz wytyczne dotyczące spotkań prywatnych. 



§ 5. Realizacja imprez 
Nie zezwala się na przeprowadzanie imprez / spotkań jeśli jest więcej niż: 

 
a) 20 osób na spotkaniach prywatnych w miejscach publicznych  i wynajętych 

lokalach. Ograniczenia obowiązują również na zewnątrz. 
b) 20 osób obecnych jednocześnie jeśli impreza odbywa się w pomieszczeniu i gdzie 

krzesła nie są zamontowane na stałe. Dla uroczystości pogrzebowych i stałych spotkań 
politycznych obowiązuje rozporządzenie o covid-19.  

c) 200 osób obecnych jednocześnie na imprezie organizowanej w pomieszczeniu gdzie 
krzesła są zamontowane na stałe 
d) 200 osób obecnych jednocześnie na imprezie organizowanej na zewnątrz 

 

Organizator ponosi bieżącą odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań 
dotyczących kontroli zakażeń. Poza tym obowiązuje rozporządzenie z dnia 27 marca 
2020 nr. 470 o kontroli zakażeń w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się 
koronawirusa ( rozporządzenie covid-19) §§ 13 do 13d 

 
§ 6 Praca zdalna 
Zachęca się wszystkich pracodawców w gminie do stworzenia możliwości pracowania z 
domu na tyle na ile jest to praktycznie możliwe. 

 

§ 7 Zamknięcie i ograniczenie zajęć rekreacyjnych 
Nie zezwala się na treningi oraz zorganizowane zajecia sportowe-, kulturalne- i inne 
zajęcia rekreacyjne dla osób dorosłych. Niniejszy przepis o tego typu zajęciach 
rekreacyjnych nie dotyczy dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia i w związku z nimi 
można korzystać z hal sportowych.  

 

Siłownie mogą pozostać otwarte tak długo, dopóki istnieje możliwość zachowania 2 
metrowego dystansu.  

 
Zezwala się na organizowanie treningów  sportowych dla dzieci i młodzieży , ale nie na 
udział w meczach pucharowych, turniejach na terenie gminy ani poza nią. 

 

Biblioteki pozostają zamknięte dla przebywania w nich czytelników i odbywania zajęć. 
Dostęp do wypożyczania i zwrotów książek może pozostać  zachowany. 

 

Sale do gry w bingo oraz podobne oferty zajęć pozostają zamknięte. 
 
Baseny gminne i pływalnie zostaną zamknięte dla ludności w weekndy. Rozmiary 
działalności zostaną dopasowane tak, aby odwiedzający mogli zachować jednometrowy 
dystans w szatniach oraz innych strefach wspólnych. 

 
§ 8 Ograniczenia w aktywności sklepów i centrów handlowych 
Sklepy, centra handlowe itp. mają obowiązek zadbać o to aby w lokalu nie przebywało więcej 
osób niż zezwala na to możliwość zachowania dwumetrowego dystansu. Dozwoloną liczbę 
osób w lokalu należy wyliczyć na podstawie wielkości lokalu. 

 
§ 9. Odpowiedzialność 
Gmina Aurskog-Høland nie ponosi odpowiedzialności finansowej w związku z zastosowanymi 
środkami. 

 
§ 10. Odpowiedzialność karna 

  Świadome lub spowodowane niedbalstwem naruszenie przepisów rozporządzenia              
podlega karze stosownie do ustawy o kontroli zakażeń § 8-1. 
 
§ 11. Wejście w życie i czas obowiązywania 
Rozporządzenie wchodzi w życie począwszy od godziny 16.00 we wtorek 10 listopada 2020r. 

 


