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Những quy định quốc gia hiện tại sẽ có hiệu lực cho ngày quốc khánh 17 tháng 5.  
 
1) Được tiếp tối đa 5 khách tại tư gia và hytte. Nếu tất cả những người khách là người 
đều ở cùng nhà, thì có thể chấp nhận hơn 5 khách, nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách. 
 
2) Nếu mướn địa điểm hoặc ở nhà hàng, có thể tập trung tối đa 10 người trong nhà và 20 
người ngoài trời. 
 
3) Các buổi tổ chức (arrangement) không phải ngoài trời, được đa 10 người nếu không 
có chỗ ngồi cố định. 
 
4) Nếu buổi tổ chức (arrangement) có chỗ ngồi cố định, được phép tối đa 100 người 
trong nhà (innendørs), hoặc 200 người ngoài trời (utendørs). Cho phép 600 người nếu chia ra 
thành 3 nhóm được ngăn chia cố định và khoảng cách giữa các nhóm ít nhất là 2 mét. 
 
Các địa phương nếu có quy định gắt gao hơn quy định quốc gia, thì phải theo quy định của 
địa phương. Đối với các địa phương không cho phép có các buổi tổ chức (arrangement), thì 
đội korps / kor vẫn có thể đi diễn hành NHƯNG không được thông báo / loan tin trước. Mục 
đích là để tránh tụ tập quá đông người. 
 
 
Vậy là năm nay bà con mình lại hát quốc ca và đón đoàn diễn hành từ balkong tiếp.  
 
------------- 
 
Thông báo trên có nghĩa là để đảm bảo không bị lây nhiễm và không phạm quy định, thì: 
 
• Nếu muốn ăn mừng, thì chúng ta nên họp mặt ngoài trời 
 
• Nhớ mang theo antibac & khẩu trang, vệ sinh tay, ho trong khuỷnh tay (hostehygiene) 
và giữ khoảng cách 
 
• Tránh đi xe công cộng 
 
• Ai bệnh hoặc có triệu chứng đường hô hấp hoặc sốt, thì nằm nhà luyện phim :-) 
 
• Tổ chức các cho chơi cho các cháu cũng nên cẩn thận về các quy tắc như vệ sinh tay, 
khoảng cách, khẩu trang.... 
 
Oslo vẫn tiếp tục những quy định gắt gao hiện tại: tối đa 2 khách tại tư gia, giữ khoảng cách 
2m.... 
 
Đến thứ ba ngay 27 tháng 4 sẽ có thông báo tiếp. 
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