Instrukcje dotyczące podziału przestrzeni zewnętrznych i
wewnętrznych w związku z COVID-19
Ograniczenia dotyczące zgromadzeń zależą od aktualnej decyzji władz.
Od 31 lipca 2020 roku w dowolnej wspólnej przestrzeni, wewnętrznej ani zewnętrznej, nie
może przebywać więcej niż 100 osób. Istnieje możliwość podzielenia danej przestrzeni na
odizolowane od siebie sekcje, tak by limit stosował się do każdej z osobna. Limit obejmuje
wszystkie osoby urodzone przed 2005 roku, spod ograniczenia wyłączone są młodsze dzieci.
Przemieszczanie się między wydzielonymi sekcjami (mieszanie się) jest niedozwolone.
Sytuacja, w której teoretycznie wyznaczono osobne sekcje po 100 osób, ale równocześnie
istnieje przestrzeń, w której osoby z różnych sekcji spotykają się (np. w tej samej restauracji),
jest złamaniem ograniczenia dot. liczebności zgromadzeń.
Na żaden obszar nie mogą wchodzić osoby, które:
• Przebywają na kwarantannie lub mają obowiązek stosowania szczególnych środków
ostrożności po powrocie do Islandii.
• Są w izolacji (także podczas oczekiwania na wyniki testów).
• Przebywały w izolacji z powodu choroby COVID-19 i nie minęło 14 dni od oficjalnego
stwierdzenia wyleczenia.
• Mają objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem (przeziębienie, kaszel,
gorączka, ból głowy, ból kości lub mięśni, zmęczenie).
Każda z osób uczestniczących w zgromadzeniu musi zachowywać dwumetrowy fizyczny
dystans od innych (nie dotyczy osób mieszkających wspólnie). Zasada nie obowiązuje dzieci
urodzonych w 2005 roku lub młodszych.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń sanitarnych umożliwiających mycie rąk i oraz do
środków odkażających.
Każda sekcja musi być wyraźnie oddzielona, mieć osobne wejście i wyjście, bez przejścia do
innych sekcji.
Każda sekcja musi być wyposażona dwie toalety wraz z urządzeniami sanitarnymi do mycia
rąk.
Dla każdej komory należy wyznaczyć osobne stanowisko s przedaży biletów, bar z napojami i
inne podobne punkty. Między sekcjami nie może przechodzić również personel (w tym
kelnerzy i kelnerki).
Powierzchnie płaskie należy myć i dezynfekować co najmniej codziennie, a dodatkowo na
bieżąco, w zależności od potrzeb.
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Należy wyraźnie uczulić gości, by zachowywali dużą ostrożność, przestrzegali zasady
dwumetrowego odstępu i zasad higieny. Dostępne są plakaty informacyjne, które można
wydrukować i zawiesić w odpowiednich miejscach (https://www.covid.is/veggspjold).
Restauracje, w których alkohol jest dozwolony, nie mogą być otwarte dłużej niż do godziny
23:00 każdego dnia tygodnia. Zaleca się jednak, aby imprezy, które nie wymagają pozwolenia
na alkohol, również kończyły się najpóźniej o 23:00.
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