
BẮT ĐẦU BƯỚC THỨ NHẤT TRONG KẾ HOẠCH MỞ CỬA NA UY LẠI - từ thứ 
sáu 16.04.2021  
 
 
Trong buổi họp báo hôm nay, chính phủ tuyên bố khởi động bước 1 trong kế hoạch dần mở 
cửa lại Na Uy.  
 
Tuy nhiên, những địa phương nào đang còn lây nhiễm cao, phải lưu ý theo dõi và theo quy 
định của kommune của mình - ví dụ như Oslo & các kommuner thuộc Viken❗ Điều này cũng 
có nghĩa là nếu bạn đi từ kommune này đến kommune khác, thì bạn phải theo quy định của 
kommune gắt gao nhất. 
 
 
✅ Các sinh hoạt văn hóa & thể thao dành cho trẻ em và thanh niên dưới 20 tuổi: được 50 
người, nhưng tất cả phải đến từ cùng một kommune. 
 
✅ Các sinh hoạt văn hóa & thể thao dành cho nhóm đá bóng chuyên nghiệp ở hai divisjon 
(bảng???) cao nhất: được tổ chức ngoài trời, nhưng phải giới hạn di chuyển xa, và phải chấp 
hành theo các biện pháp ngăn ngừa do Norges Fotballforbund đã đề ra. 
 
✅ Giữ khoảng cách: không bắt buộc 2m nữa (trở lại 1m, nhưng dĩ nhiên nếu giữ được 2m 
càng tốt) 
 
✅ Giới hạn gặp gỡ (và tốt nhất nên gặp mặt ngoài trời): Tối đa chỉ được tiếp 5 khách đến 
nhà. Nếu tất cả những khách này đều đến cùng gia đình, thì được tiếp hơn 5 khách. Tuy nhiên 
phải bảo đảm giữ được khoản cách tối thiểu 1m. 
 
✅ Các cháu barnehage & barneskole được đến nhà thăm bạn cùng kohort (cùng nhóm). 
Ngoài ra mỗi cháu được có 1-2 bạn chơi chung cố định. 
 
✅ Không đi nước ngoài nếu không phải rất cần thiết 
 
✅ Tránh đi chơi xuyên kommuner - nhất là đối với các kommuner có mức lây nhiễm cao 
 
✅ Được đi hytte (mướn cũng được) và được ở khách sạn, nhưng tránh di chuyển bằng 
phương tiện công cộng 
 
✅ Di chuyển vì đi học hay đi làm được xem là chuyện cần thiết. 
 
✅ Vườn trẻ và các trường học điều hành theo mức báo động vàng  
 
✅ Công sở:  làm việc tại tư gia nếu có thể 
 
✅ Người lớn được sinh hoạt thể thao trong nhà theo nhóm tối đa 10 người với điều kiện phải 
bảo đảm khoản cách tối thiểu 1m.  
 
✅ Các trường cao đẵng & đại học: được giảng dạy tại trường nhưng với nhóm nhỏ và bảo 
đảm khoản cách tối thiểu 1m. 



Đối với các buổi tổ chức tư nhân (arrangementer): 
 
 
��� Tiệc tùng cá nhân: Trong nhà tối đa 10 người nhưng không được tổ chức tại tư gia mà 
phải mướn hội trường hoặc tại nhà nhàng!!! Ngoài trời thì được 20 người. 
 
��� Các buổi tổ chức trong nhà: tối đa 10 người nếu không có chỗ ngồi cố định. Các buổi tổ 
chức thể thao và văn hóa cho trẻ em dưới 20 tuổi thì được 50 người nếu đến từ cùng 1 
kommune (idretts- og kulturarrangement). 
 
��� Các buổi tổ chức trong nhà: được 100 người nếu quan khách có ngồi chỗ ngồi cố định.  
 
��� Các buổi tổ chức ngoài trời: được 200 người nếu quan khách có ngồi chỗ ngồi cố định. 
Được tối đa 600 người nếu chia ra 3 nhóm (kohort) và mỗi nhóm cách nhau tối thiểu 2m. 
 
��� Ban tổ chức phải có những biện pháp ngăn ngừa và kiểm duyệt để những ai không ở cùng 
nhà thì phải được ngồi có khoảng cách với nhau.  
 
��� Được phục vụ bia rượu như các tiệm quán 
 
 
 
Đối với các tiệm quán: 
 
 
🍣🍣 Các quán ăn được mở cửa trở lại, nhưng chỉ được phục vụ bia rượu đến 22h 
 
Tất cả các tiệm quán chỉ được phục vụ bia rượu cùng thức ăn❗ Và phải ghi lại thông tin liên 
lạc của những khách nào chấp nhận. 
 
 
 
Lời khuyên (anbefalinger): 
 
• Giới hạn đi đến và đi ra khỏi những vùng đang có lây nhiễm nhiều 
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