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Teraz MUSISZ nosić maseczkę 
  

Komitet Wykonawczy gminy podjął we środę decyzję o nakazie noszenia 

maseczek w Trondheim. Nakaz jest ważny od środy 16 grudnia 2020 r. 

Łamanie nakazu może doprowadzić do kary grzywny lub więzienia. 

  

Silne rekomendacje noszenia maseczek na twarz nie przyniosły efektu, którego 

spodziewały się władze gminy. W ostatnim okresie doszło do zwiększenia ilości zakażeń, 

wobec czego gmina obostrza środki ochrony przeciwko zakażeniom. 

  

We środę 16 grudnia 2020 r. Komitet Wykonawczy podjął decyzję w imieniu Rady Miasta w 

sprawie propozycji Dyrektora Gminy, dotyczącej tymczasowego rozporządzenia o środkach 

ochrony przeciwko zakażeniom. 

  

Nakaz noszenia maseczki obowiązuje: 

● w sklepach 

● w miejscach ogólnodostępnych w centrach handlowych 

● w lokalach gastronomicznych z koncesją na alkohol i bez takie koncesji za wyjątkiem 

gdy siedzi się przy stoliku. Nakaz obowiązuje zarówno pracowników, jak i gości. 

● w salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz innych placówkach z indywidualnym 

kontaktem z klientem, które oferują np. pielęgnację skóry, tatuaże, przekłuwanie 

ciała (piercing). Nakaz obowiązuje zarówno pracowników, jak i klientów. 

● w budynkach kultu religijnego i przeznaczonych na potrzeby grup społecznych o 

różnym światopoglądzie  

● w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultury, sportu, 

treningu, zajęć w czasie wolnym, przykładowo w kinie lub na halach sportowych. Nie 

obowiązuje sportowców podczas  uprawiania sportu. 

● na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludności (jak przykładowo 

Jarmark Bożonarodzeniowy) 

● szkoły jazdy i inne szkolenia kierowców. Nakaz obowiązuje zarówno pracowników, 

jak i uczniów. 

● w autobusie i tramwaju w dni powszednie w godzinach od 07.00 do 09.00 i od 14.00 

do 17.00, w przypadku gdy pasażerowie nie mogą zachować od siebie odległości co 

najmniej jednego metra. Nakaz obowiązuje w Trondheim i na dodatek na trasach, 

które obejmują również inne gminy. 



● podczas wszelkiego transportu taksówką w gminie Trondheim. Zarówno kierowca, 

jaki i pasażerowie muszą nosić maseczki. 

● w poczekalniach u lekarzy, dentystów i innego personelu medycznego 

● w budynkach użyteczności publicznej otwartych dla petentów 

 

  

Nakaz obowiązuje wszystkie osoby urodzone przed 2008 rokiem, lecz nie obowiązuje osób 

ze schorzeniami niepozwalającymi na zakrywanie nosa i ust. Nie wprowadzono wymogu 

okazywania zaświadczenia lekarskiego dla takich medycznych wyjątków.  

Nakaz nie obejmuje również uczniów i pracowników szkół, świetlic szkolnych (SFO) i 

przedszkoli.  

Zachęca się przedszkola do próby przystosowania warunków do możliwości przekazywania i 

odbierania dzieci na zewnątrz budynku.  

  

Tymczasowe rozporządzenie obowiązuje do 9 stycznia 2021 r., lecz w razie potrzeby może 

zostać przedłużone. 

 

 


