Stan w gminie Alta na dzień 16.12.2020:- Szefowie miejskiej służby zdrowia podają, że od 24.11.20 nikt nie uzyskał
pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.
•
•

Obecnie nikt nie jest zarażony koronawirusem, dlatego nikt nie jest objęty izolacją ani
poddany kwarantannie.
Codziennie jest badanych ok. 20 – 30 osób na obecność koronawirusa ..Nadal jest
intensywnie testowany w celu wyłapania wszelkich zarażonych osób

Dla przybywających do Alty
Zachęcamy uczniów oraz innych przyjezdnych, aby poddali się testom po przyjeździe do
Alty. Prosimy również o pozostanie w domu tak długo, jak to możliwe, do czasu otrzymania
wyniku testu.
Jeśli podejrzewasz, że możesz być zarażony lub masz objawy ze strony układu oddechowego,
musisz poddać się badaniu. Nie myśl, że to zwykłe przeziębienie. Zadzwoń na infolinię ds
koronawirusa (tel. 913 90 344), aby zamówić test. Od poniedziałku do piątku telefon jest
czynny w godzinach 08.00 - 15.00. W okresie świątecznym telefon jest również czynny, ale z
pewnymi ograniczeniami (patrz informacje poniżej).
Wiele osób ma łagodne objawy i wtedy najlepiej jest wykonać test, jak również pozostać w
domu.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.alta.kommune.no/
Po przybyciu do Norwegii obowiązuje kwarantanna wjazdowa z krajów/obszarów
czerwonych i żółtych. Przeczytaj więcej
tutaj: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knettet-til-nytt-koronaviruscoronavirus/

Wkrótce Boże Narodzenie i Nowy Rok
Rok 2020 był dla nas wszystkich rokiem szczególnym, pełnym wyzwań, których nigdy
wcześniej nie doświadczyliśmy. Boże Narodzenie też będzie inne niż zwykle, a może nawet
Nowy Rok. Wiele na to wskazuje. Dlatego musimy wytrwać jeszcze przez jakiś czas i
musimy uważać, aby przestrzegać zasad kontroli zakażeń i krajowych wytycznych
dotyczących okresu świątecznego. Tylko w ten sposób możemy uniknąć nowej fali infekcji w
Alcie.
Mimo, że na dzień dzisiejszy nie mamy przypadków zakażenia koronawirusem w Alcie,
ważne jest, abyśmy nie ignorowali zasad kontroli zakażeń. Nadal trzeba utrzymywać dystans
co najmniej jednego metra oraz dbać o higienę rąk i kaszlu, nie spotykać się w więcej niż 5
osób jednocześnie w okresie świątecznym (wyjątkiem są dwa dni z maksymalnie 10 gośćmi
podczas Wigilii oraz Sylwestra).

Zostań w domu, jeśli jesteś przeziębiony lub chory.
Musimy też wziąć pod uwagę, że gdy w najbliższych tygodniach spotkamy się z
odwiedzającymi członkami rodziny, istnieje większe ryzyko, iż presja infekcji wzrośnie.
Dlatego zdecydowanie zaleca się, abyśmy podczas Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
przebywali tylko z najbliższą rodziną.

Szczepionka jest w drodze
Władze krajowe ogłosiły, że północna Norwegia jest priorytetem i jako pierwsza otrzyma
niezbędny sprzęt. Ponadto przewiduje się, że szczepionka najprawdopodobniej pojawi się tuż
po Nowym Roku.
Planowanie wdrożenia szczepień jest teraz w pełnym toku. Pierwszeństwo mają osoby starsze
przebywające w domach opieki, następnie zaszczepione zostaną osoby starsze i chore.
Następnie szczepione będą osoby starsze powyżej 65 roku życia oraz osoby z grupy ryzyka w
wieku 18-65 lat. Ostatecznie szczepieni będą pracownicy służby zdrowia oraz reszta ludności.
Jeśli w Alcie wystąpi duża fala infekcji, kolejność priorytetów może się zmienić. Kolejność
pierwszeństwa będą określać władze krajowe.
Wszyscy z grup docelowych zostaną wezwani a następnie zostanie uzgodniony termin
szczepienia. Każdy poddający się szczepieniu musi przyjąć dwie dawki szczepionki. Więcej
informacji wkrótce.
Istnieją powody, by sądzić, iż będziemy musieli długo czekać, zanim zobaczymy odporność
grupową. Jest również prawdopodobne, że w okresie szczepień wystąpią ogniska choroby.
Oczekiwany efekt szczepień będziemy mogli zobaczyć najbliżej późnym latem 2021 roku.

Godziny otwarcia infolinii ds. koronawirusa i testów
Zadzwoń na infolinię (tel. 913 90 344), aby zamówić test.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 15.00 do 23 grudnia włącznie

Godziny otwarcia infolinii w okresie świątecznym:
24 i 25 grudnia zamknięte
26 grudnia telefon jest obsługiwany w godz.. 09.30 - 14.30
W dniach 28, 29, 30 i 31 grudnia telefon będzie obsługiwany od 09.30 - 14.30

1 stycznia zamknięte
2 stycznia telefon jest obsługiwany w godz.. 09.30 - 14.30
Od poniedziałku 4 stycznia ponownie w godzinach od kl. 08.00 - 15.00 (poniedziałek-piątek)
Strona internetowa gminy Alta będzie na bieżąco aktualizowana w przypadku zmiany godzin
otwarcia infolinii ds. koronawirusa. Na bieżąco uwzględniane są wydłużone godziny
otwarcia.
Ważne jest, aby osoby, które podejrzewają, że mogą być zarażone, nie stawiały się u lekarza
rodzinnego lub na izbie przyjęć, ale pozostały w domu i skontaktowały się ze służbą zdrowia
przez w/w podany numer telefonu ds koronawirusa.

W przypadku pytań ogólnych można użyć adresu mailowego ds.
koronawirusa: covid19@alta.kommune.no
W tygodniu 52 i 53 kontakt drogą mailową zostanie ograniczony. Natomiast przez okres
świąteczny usługa będzie niedostepna.
Uprasza się, aby nie wysyłać e-maila z pytaniami dotyczącymi oceny konieczności
wykonania testu lub umówienia się na test. Aby zamówić test, należy zadzwonić na infolinię.

Informacja prasowa została przetłumaczona na język polski i angielski
Przetłumaczona informacja prasowa jest zamieszczona na stronie internetowej pod hasłem
„Alt om korona i Alta” czyli “Wszyustko o koronawirusie w Alcie”
https://www.alta.kommune.no/alt-om-korona-i-alta.6293726-524827.html

Zadzwoń pod numer 113 w przypadku ostrego urazu lub choroby
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest poważnie chory, zadzwoń na pogotowie ratunkowe
113.

Kolejny komunikat prasowy zaplanowany jest na środę, 06.01.2021. Na bieżąco ocenia się
częstotliwość wysyłania informacji prasowych.

