Chính phủ họp báo 21.05.2021:
BƯỚC THỨ NHÌ TRONG KẾ HOẠCH MỞ CỬA NA UY LẠI - hiệu lực từ sáng thứ năm
27.05.2021
•

Tư gia: được 10 khách nhưng phải đảm bảo khoảng cách 1m.

•
trời

Các buổi tổ chức tư tại địa điểm công cộng: 20 người trong nhà, và 30 người ngoài

•
Các kommuner có thể tự quyết định cho vườn trẻ và trường học điều hành theo tính
hiệu báo động màu xanh với điều kiện kommune đó đã có số lây nhiễm thấp trong một thời
gian dài, có khả năng xét nghiệm nhiều khi cần, và khống chế được sự bộc phát lây lan
•
Sinh viên: Trường có thể mở lại các giờ dạy tại lớp nhiều hơn hiện tại với điều kiện
xét nghiệm thường xuyên và nắm danh sách những học sinh đến trường
•

Các buổi tổ chức cho các cháu dưới 20 tuổi: được 100 người

•

Các buổi tổ chức công cộng: được 50 người không cần phải có chỗ ngồi nhất định

•

Những nơi triễn lãm và bán đồ như marked được điều hành như shoppingssenter

•
Tiệm quán được phục vụ bia rượu đến 24h và không cần phải bán kèm theo thức ăn.
Tuy nhiên phải theo luật của kommune nếu kommune có quy định gắt gao hơn.
Du lịch trong nước hiệu lực từ hôm nay: Chính phủ đã hủy lệnh hạn chế đi chơi trong nước.
Chúng ta có thể đi lại trong nước thoải mái nhưng vẫn nên giữ vệ sinh tay, vệ sinh ho và giữ
khoảng cách, và phải theo quy định nơi kommune nào gắt gao nhất giữa kommune mình đến
hoặc đi.
Hè 2021: Có hy vọng là những sinh hoạt cho trẻ em như sommerskoler, sommeraktiviteter og
sommerleir được tổ chức.
Hiện tại 36% dân cư trên 18 tuổi đã được tiêm vắc-xin.
______________
Trong tất cả các giới hạn về số lượng người, thì không cần đếm những người:
•

đã chích 2 mũi: 1 tuần sau khi chích muỗi cuối, hoặc

•

đã chích 1 mũi: 3 tuần sau khi chích, hoặc

•

người đã bị nhiễm: 3 tuần sau khi có xét nghiệm dương tính

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/

