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ขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ จนถงึวนัที ่22 มถินุายน 
พ.ศ. 2021
สรปุระเบยีบทอ้งถิน่ในเขตเทศบาลเมอืงทรอนเฮมโดยยอ่ซึง่มผีล
บงัคบัใชต้ ัง้แตเ่วลา 18.00 น. ในวนัองัคารที ่15 มถินุายน

 สัง่เวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 2 เมตรระหวา่งผูท้ีฝึ่กในสถานทีอ่อก
กำาลงักาย

 สัง่จำากดัจำานวนผูเ้ขา้รว่มในกจิกรรม
 สัง่งดเสริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์วลา 22.00 น. และหา้มเขา้หลงั 

21.00 น.
 สัง่ใหส้ามารถเสริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์ดเ้ฉพาะเมือ่สัง่อาหาร

จานหลกัขัน้ตำา่เทา่นัน้
 รา้นอาหารและบารท์ีใ่หบ้รกิารทีม่เีครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ะตอ้งลง

ทะเบยีนลกูคา้แตล่ะราย เมือ่เดนิทางมาถงึ
 ขอ้จำากดัจำานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกฬีาและกจิกรรมยามวา่งสำาหรับ

ผูใ้หญ่
 สัง่ในการใชห้นา้กากในรถแท็กซีแ่ละในพาหนะขนสง่สาธารณะ 

ขอ้แนะนำาในการใชห้นา้กากนัน้ คอืในขณะทีค่ณุไมส่ามารถรักษา
ระยะหา่งได ้

คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดตา่ง ๆ ดา้นลา่งและคำา
แนะนำาทีห่น่วยงานฝ่ายบรหิาร ของสภาเทศบาลไดน้ำามาใช ้

กฎและคำาแนะนำาสำาหรบัเมอืงทรอนเฮม
การตดิตอ่
ทางสงัคม

แนะนำาใหจ้ำากดัการตดิตอ่ทางสงัคมไมเ่กนิ 10 คนตอ่สปัดาห ์
(ไมใ่ชก้บัครวัเรอืน / ทีท่ำางาน / โรงเรยีน)
การตดิตอ่ทางสงัคม
หมายถงึอะไร



จดุประสงคห์ลกัของคำาแนะนำานีค้อืเพือ่ลดการแพรก่ระจายของ
การตดิเชือ้ระหวา่งบคุคล เป็นไปไมไ่ด ้ทีจ่ะอธบิายกจิกรรมที่
เป็นไปไดแ้ละความเชือ่มโยงทางสงัคมท ัง้หมดทีบ่คุคลมใีนชว่ง
หนึง่สปัดาหใ์น
ขอ้บงัคบัหรอืบทความดงักลา่ว

สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืการรกัษาระยะหา่งจากผูอ้ ืน่ และพบปะผูค้น
ใหน้อ้ยทีส่ดุ ถา้เราทำาอยา่งน ัน้ การตดิเชือ้จะลดลง เราไปได้
ไกลดว้ยสามญัสำานกึและการระมดัระวงัเป็นพเิศษเล็กนอ้ย

คนทีค่ณุพบ

โดยการตดิตอ่ทางสงัคมหมายถงึคนทีค่ณุพบและเขา้สงัคม
ดว้ย การตดิตอ่ทางสงัคมคอืคนทกุวยัรวม

ท ัง้เด็ก ดว้ยเหตผุลในทางปฏบิตัทิ ัง้หมด ขอ้นีม้ผีลกบัคนทีค่ณุ
พบในบา้นและอยูใ่กลก้นัมากกวา่ 1 เมตร นานกวา่ 15 นาท ี
จากน ัน้พวกเขาควรจะนบัเป็นหนึง่ใน 10 ทีค่ณุมใีน "โควตา้" 
ของคณุในชว่ง หนึง่สปัดาห ์น ัน่คอืเจ็ดวนั

ดงัน ัน้หากคณุพบแพรแ์ละคารที ีร่า้นกาแฟในเมอืงในบา่ยวนั
จนัทร ์พวกเขาจะถอืวา่เป็นการตดิตอ่ทาง สงัคมสองคน หาก
คณุออกไปขบัรถเทีย่วตอนเย็นกบัอเูลอ่ในเย็นวนัพธุ  คณุไดล้ง
ทะเบยีนการตดิตอ่ ทางสงัคมคนทีส่ามแลว้ ดงัน ัน้เป็นวธินีบั
จำานวนผูต้ดิตอ่ทางสงัคมภายในหนึง่สปัดาหจ์นกวา่จะถงึ 10 
คน หากคณุพบหา้คนภายในระยะเวลาเจ็ดวนันี ้คณุตอ้งรอพบ
กบัผูต้ดิตอ่ใหมจ่นกวา่จะผา่นเจ็ดวนั  เมือ่ผา่นไปเจ็ดวนั คณุมผีู ้
ตดิตอ่ใหม ่10 คนทีค่ณุสามารถพบได้

ไมใ่ชพ่วกเขาทีท่ ีท่ำางานและโรงเรยีน

 คณุไมต่อ้งนบัคนทีค่ณุพบทีท่ ีท่ำางานและทีโ่รงเรยีน



 คณุไมต่อ้งนบัรวมคนทีค่ณุอาศยัอยูด่ว้ย เชน่ ในครวัเรอืน
ของคณุเอง คณุไมต่อ้งนบัคนทีค่ณุพบทีร่า้นดว้ย (ซึง่
แนน่อนวา่คณุรกัษาระยะหา่งไดด้)ี

 เด็กทีไ่ปฝึกอบรมและส ิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัและพบคนอืน่ทีน่ ัน่
ไมต่อ้งนบัรวมอยูใ่นจำานวนเลขนีด้ว้ย

หลกัการงา่ยๆ

คณุสามารถเชือ่มโยงสิง่นีไ้ดอ้ยา่งงา่ยดายทีส่ดุโดยการนบัผู ้
ตดิตอ่ทางสงัคมในฐานะบคุคลทีค่ณุมกีารตดิตอ่ทางสงัคมใกล้
ชดิมากกวา่ 1 เมตรในชว่งเวลามากกวา่ 15 นาที

การชุมนมุสว่นตวัในบา้น
ของคณุเอง

ขอแนะนำาใหม้แีขกไมเ่กนิ 10 คนในบา้นสว่นตวั 

ผูท้ ีไ่ดร้บัความคุม้ครองจากโรคโคโรนา่ไมร่วมอยูใ่นจำานวน 10 
คน ผูท้ ีไ่ดร้บัความคุม้ครองถอืเป็น ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีครบ
สมบรูณ์, ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีเข็มแรก อยา่งนอ้ย 3 สปัดาห ์
และผูท้ ีเ่ป็น โรคโคโรนา่ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมา ทกุคนทีไ่มไ่ด้
อยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนัควรอยูห่า่งกนัอยา่งนอ้ย หนึง่เมตร

เด็กในโรงเรยีนอนบุาลและโรงเรยีนประถมศกึษาอาจมกีาร
เยีย่มเยยีนจากกลุม่ตามรุน่ของตนเองและ

ไมน่บัรวม

จำานวนคนในขอ้จำากดัในการตดิตอ่ทางสงัคม

หนา้กากอนามยัใน
อาคารสาธารณะ



ขอแนะนำาใหผู้ใ้หญแ่ละวยัรุน่อาย ุ12 ปีขึน้ไปสวมหนา้กากใน
อาคารใน

รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ ในรา้นอาหาร แหลง่รวมผูม้คีวาม
ศรทัธาและความเชือ่และในสถานทีส่ำาหรบั

วฒันธรรม กฬีา และกจิกรรมยามวา่ง

สิง่นีใ้ชก้บัพนกังานในสถานทีท่ ีไ่มส่ามารถรกัษาระยะหา่งจากผู ้
เย ีย่มชมไดห้นึง่เมตร

หนา้กากในกจิการทีใ่หบ้รกิารทำาผม 
ดแูลผวิ สกัและเจาะ ฯลฯ

ขอแนะนำาใหพ้นกังานและลกูคา้ (ผูใ้หญ)่ และคนหนุม่สาวอาย ุ
12 ปีขึน้ไปใช้

หนา้กากอนามยั หากไมส่ามารถมรีะยะหา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 
เมตร

ลกูคา้สามารถถอดหนา้กากออกไดห้ากจำาเป็นสำาหรบัการรกัษา

หนา้กากในรถแท็กซีแ่ละ
ระบบขนสง่สาธารณะ

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากในรถแท็กซี่

ตอ้งสวมหนา้กากกอ่นทีผู่โ้ดยสารจะขึน้แท็กซี ่และตอ้งไมถ่อด
ออกจนกวา่การเดนิทางจะส ิน้สดุและ ผูโ้ดยสารไดอ้อกจากรถ
แท็กซีแ่ลว้

ภาระหนา้ทีใ่นการสวมหนา้กากอนามยัมผีลบงัคบัใชก้บัคนขบั
เมือ่มผีูโ้ดยสารอยูใ่นรถแท็กซี่

ควรใชห้นา้กากในระบบขนสง่สาธารณะและบรเิวณสถานใีน



อาคาร หากคณุไมส่ามารถมรีะยะหา่ง อยา่งนอ้ยหนึง่เมตรไปยงั
ผูเ้ดนิทางคนอืน่ๆ

ภาระหนา้ทีใ่นการใชห้นา้กากไมม่ผีลกบัเด็กอายตุำา่กวา่ 12 ปี 
หรอืผูท้ ีไ่มส่ามารถสวมหนา้กากได ้ดว้ยเหตผุลทางการแพทย์
หรอืเหตผุลอืน่ ส ิง่นีใ้ชท้ ัง้ในแท็กซีแ่ละในระบบขนสง่สาธารณะ

กฬีาและ
วฒันธรรม

สำาหรบัผูท้ ีอ่ายเุกนิ 20 ปี กจิกรรมกฬีาทีจ่ดัข ึน้จำากดัเพยีง 20 
คน และมี

ระยะหา่งในอาคารอยา่งนอ้ย 1 เมตร หรอื 30 คน โดยเวน้ระยะ
หา่งกลางแจง้อยา่งนอ้ย 1 เมตร

เชน่เดยีวกบักจิกรรมยามวา่งเชน่การซอ้มทีจ่ดัข ึน้ การฝึก
อบรมและการฝึกซอ้มสำาหรบั คณะนกัรอ้งประสานเสยีง วง
ดนตรขีองโรงเรยีนและโรงละคร

จดัการฝึกอบรมสำาหรบันกักฬีาช ัน้นำาท ัง้ในอาคารและกลางแจง้
โดยไมจ่ำากดัจำานวน

ในคูม่อืกฬีาและวฒันธรรมของเทศบาลเมอืงทรอนเฮม คณุจะ
พบขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบักฎและ มาตรการทีบ่งัคบัใช้

การ
จดั
งาน

แมจ้ะเป็นไปตามขอ้กำาหนดเรือ่งระยะทางตามขอ้บงัคบั โควดิ-
19 มาตรา 13 ซ ีของประเทศ ก็จะตอ้ง

ไมม่กีารจดังานทีม่บีคุคลหลาย ๆ คนในเวลาเดยีวกนัมากกวา่:



งานเลีย้งสว่นตวั

20 คนในอาคารหรอื 30 คนกลางแจง้ในการชุมนมุสว่นตวั เพือ่
ใหเ้ด็กในกลุม่เดยีวกนัในโรงเรยีนอนบุาลหรอืโรงเรยีนประถม
ศกึษาสามารถพบปะกนั โดยมผีูใ้หญจ่ำานวนเทา่ทีจ่ำาเป็นใน
ฐานะผูอ้ำานวยความสะดวก

การจดังานในอาคาร

โดยเปิดใหร้วมกลุม่ไดม้ากถงึ 50 คนในงานในอาคาร แตข่อ
ชีแ้จงดงันี:้

 100 คนในกจิกรรมทีร่วบรวมผูเ้ขา้รว่มทีม่อีายตุำา่กวา่ 20 ปี
ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเดยีวกนั เชน่เดยีวกบักจิกรรมที่
รวบรวมผูเ้ขา้รว่มทีม่อีายตุำา่กวา่ 20 ปีทีอ่าศยัอยูใ่นเขต
เทศบาลตา่งๆ แตเ่ขา้รว่มในการฝึกอบรม การซอ้ม การ
ทดสอบ และอืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัในเขตเทศบาลเดยีวกนั

 50 คนในงานแตง่งาน งานศพ งานไวอ้าลยัผูเ้สยีชวีติ และ
พธิที ีห่ลมุศพ

 200 คนทีท่กุคนในกลุม่ผูช้มน ัง่ในทีน่ ัง่ท ีก่ำาหนดไวแ้ละ
ตายตวั

การจดังาน
กลางแจง้

 200 คนในงานกลางแจง้ แตเ่ปิดให ้300 คนซึง่ทกุคนใน
กลุม่ผูช้มน ัง่ในสถานทีท่ ีก่ำาหนดไว ้และตายตวั

ในงานทีม่ผีูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 100 คนพรอ้มกนั ผูท้ ีอ่ยูด่ว้ยในที่
น ัน้

ตอ้งแบง่ออกเป็นกลุม่ไดถ้งึ 100 คน ตอ้งมอียา่งนอ้ยสองเมตร
เสมอ

ของระยะหา่งระหวา่งกลุม่



สามารถเปลีย่นกลุม่คนไดถ้งึ 100 คนในระหวา่งงาน   หาก
ดำาเนนิการการควบคมุการตดิเชือ้ อยา่งเหมาะสมและไมม่กีาร
ตดิตอ่ระหวา่งกนั  

ส ิง่เหลา่นีไ้มค่วรนำามาพจิารณา

บคุคลตอ่ไปนีจ้ะไมร่วมอยูใ่นจำานวนบคุคลทีอ่าจอยูใ่นงานได:้

 พนกังานและผูร้บังานทีร่บัผดิชอบในการดำาเนนิงาน
 ศลิปินทีด่ำาเนนิกจิกรรมทางวฒันธรรมภายใตก้ารอปุถมัภ์

ของนกัแสดงมอือาชพี
 นกักฬีาช ัน้นำา เจา้หนา้ทีส่นบัสนนุ และผูต้ดัสนิในการจดังาน

กฬีา
 ผูเ้ลน่ เจา้หนา้ทีส่นบัสนนุ และผูต้ดัสนิเมือ่ทำาการแขง่ขนัลกี

ในฟตุบอลช ัน้นำา (ฟตุบอลซรีสี)์ ทีส่มาคมฟตุบอลนอรเ์วย์
ไดต้ดัสนิใจพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามโปรโตคอลการควบคมุการ
ตดิเชือ้ของ
สมาคมทีจ่ดัทำาขึน้โดยความรว่มมอืกบัคณะกรรมการ
สขุภาพแหง่นอรเ์วย์

 นกัขา่ว ชา่งภาพ และตวัแทนจากสือ่อืน่ๆ ทีจ่ำาเป็นตอ่การ
รายงานขา่วของสือ่ในการจดังาน

ในงานสำาหรบันกักฬีาอายตุำา่กวา่ 20 ปี ทกุคนทีเ่ขา้รว่มงาน 
รวมท ัง้นกักฬีาและเจา้หนา้ทีส่นบัสนนุ จะรวมอยูใ่นการคำานวณ
จำานวนคนท ัง้หมด

รา้นอาหาร
และบาร์
 รา้นอาหารและบารท์กุแหง่จะตอ้งลงทะเบยีนลกูคา้แตล่ะราย

เมือ่เดนิทางมาถงึ
 เทศบาลเมอืงทรอนดเ์ฮมอาจปิดรา้นอาหารและบารเ์หลา่น ัน้

ทีไ่มท่ำาตามขอ้กำาหนดสำาหรบัการ



ดำาเนนิการทีเ่หมาะสมในการควบคมุการตดิเชือ้ตามที่
กำาหนดในขอ้บงัคบันี ้ด ูพระราชบญัญตั ิควบคมุการตดิเชือ้ 
บทที ่4-1 วรรคสาม

 รา้นอาหารจะตอ้งไมจ่ดัเลีย้งสำาหรบัการชุมนมุสว่นตวัทีม่ ี
มากกวา่ 10 คนในบา้นหรอื 15 คน ขา้งนอก

 รา้นอาหารทีม่ใีบอนญุาตใหบ้รกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ะ
เสริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีโ่ตะ๊เทา่น ัน้
และจะมทีีน่ ัง่สำาหรบัแขกทกุคน

 การเสริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอลส์ามารถทำาไดเ้ฉพาะกบัผูท้ ี่
ส ัง่อาหารเทา่น ัน้ (จานหลกัข ัน้ตำา่)

 ยกเวน้คอืการเสริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์ดร้ะหวา่งการ
แสดงคอนเสริต์และการแสดงละคร ฯลฯ บนเวทวีฒันธรรมที่
จดัต ัง้ข ึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เขา้ชมงานทางวฒันธรรม 
และตอ้งซือ้ต ัว๋ สำาหรบัการแสดง

 รา้นอาหารทีม่ใีบอนญุาตใหบ้รกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ะ
ไมร่บัแขกหลงัเวลา 21.00 น. และหยดุการรนิสรุาในเวลา 
22.00 น. การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์อ้งหยดุไมเ่กนิ 
30 นาท ีหลงัจากนี้

โฮม
ออฟฟิ
ศ

ขอแนะนำาใหน้ายจา้งจดัเตรยีมใหพ้นกังานทำางานจากทีบ่า้น

เทา่ทีท่ำาไดแ้ละเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน

โรงเรยีนและ
โรงเรยีนอนบุาล



โรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้และโรงเรยีน
อนบุาลในเมอืงทรอนเฮมยงัคงดำาเนนิการใน
ระดบัสเีหลอืง แตอ่ยูร่ะหวา่งการประเมนิอยา่งตอ่เนือ่งโดย
พจิารณาจากสถานการณ์การตดิเชือ้ ในปจัจบุนั

ณ วนัจนัทรท์ ี ่14 มถินุายน  โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายใน
เมอืงทรอนเฮมเปิดดำาเนนิการ ในระดบัสเีหลอืง

กฎเหลา่นีใ้ชก้บั
โรงแรมกกักนั

ทีน่ ีค่ณุจะพบกฎสำาหรบัโรงแรมกกักนัสำาหรบัผูท้ ีก่ลบัถงึบา้น
หลงัจากเดนิทางไปตา่งประเทศ

ลงิคข์อ้มลูของรฐับาลเกีย่วกบัโรงแรมกกักนั:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-
karantenehotellordningen-og-lettelser-i-
innreiserestriksjonene/id2850375/


