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 Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem.  

 Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń. Jednak wciąż zdarzają się 
sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia.  

 Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest 
maksymalne ograniczenie kontaktów.  

 Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji 
wirusa.  

 Chcemy uniknąć dramatycznych sytuacji z innych państw zachodniej Europy 
 

 Przygotowujemy się na rosnącą liczbę zarażeń. Jednocześnie podejmujemy 
działania, które mają ograniczyć liczbę nowych przypadków. 

 Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć najgorszego scenariusza. Nie możemy 
sobie pozwolić na rozprężenie.  

 Zostańmy w domach. Nie narażajmy siebie i innych na ryzyko zachorowania na 
wirusa. Z każdym lekkomyślnym wyjściem z domu pandemia się przedłuża.  

 Setki milionów ludzi na całym świecie boi się o swoje zdrowie.  

 Przy zachowaniu dystansu i odpowiednich warunków higienicznych można pracować. 

 Trzeba tak zorganizować pracę, żeby ludzie byli wyposażeni w środki higieniczne i do 
dezynfekcji. 

 Zbudowaliśmy kordon sanitarny na granicach. Dzisiaj to za mało, żeby wyłapywać osoby 
zarażone.  

 Transmisja zarażeń odbywa się już w sposób horyzontalny.  

 Wciąż jest za dużo spacerów, kontaktów pomiędzy ludźmi. 

 Od 1 kwietnia każda osoba do 18. roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką 
dorosłego opiekuna. Parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte.  

 Zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Zawieszamy 
działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu.  

 Sklepy i apteki pozostaną otwarte.  

 Wszyscy tęsknimy za normalnością. Najbliższe tygodnie muszą być  jednak okresem 

zbiorowej dyscypliny i solidarności.  

 

 

 

 

 

GŁÓWNE TEZY 
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KORONAWIRUS - ROZSZERZENIE OGRANICZEŃ 

 Od 1.04.2020 r. będą obowiązywały ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na 
targach oraz poczcie. 

Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia 

 Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego 
lokalu usługowego wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas 
i liczby 3. 

 Jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 
15 klientów.  

 Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne. 

Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy 

 Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Liczba osób 
przebywających na targu nie może być większa niż 3 - krotność liczby punktów 
handlowych. 

 Jeśli na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może 
przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów. 

Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe 

 Na terenie poczty będzie mogło przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba 
okienek pocztowych pomnożona przez 2. 

 Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może 
przebywać 10 osób.  

Ograniczamy funkcjonowanie sklepów budowlanych i wprowadzamy nowe obowiązki dla 
wszystkich sklepów 

 W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. 

 Wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad 
bezpieczeństwa: 

 od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych 

rękawiczkach, 

 w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować  
i obsługiwać jedynie osoby starsze powyżej 65. roku życia.   

 W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich.  
W tym dla osób powyżej 65. roku życia. 

Zamykamy hotele i inne miejsca noclegowe 

 Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) 
zostają zamknięte.  

 Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby  
w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. 

 Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych 
przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2.04.2020 r.  

 Nie dot. to osób, które nocują w hotelach w związku z wykonywaniem czynności 
zawodowych (np. pracownicy budowlani) lub zadań służbowych, lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej. Dla tych osób 
hotele pozostają otwarte. 
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Od 1.04.2020 r. wprowadzamy automatyczną kwarantannę dla bliskich osób  
w kwarantannie  

 Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. 
Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.  

 Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu  
z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1.04.2020 r. 

 Nie stosuje się tego do osób kierowanych na kwarantannę przed 01.04.2020 r.  

 Jeśli jeden z domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 
1.04. 2020 r. z powodu: 

 powrotu z zagranicy 

 kontaktu z zarażonym 

Pozostali domownicy również będą musieli ją odbyć. 

Zawieszamy rehabilitacje i zamykamy salony kosmetyczne i fryzjerskie 

 Zamykamy bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu  
i piercingu.  

 Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty  
w domach nie wchodzą w grę. 

 Zawieszamy wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno  
w placówkach publicznych, jak i prywatnych.  

 Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem 
zdrowia pacjenta. 

Wprowadzamy zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego 

 Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez 
opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia 
ich obecność na ulicy.  

 Nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób.  
W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: 

 dojazdu do pracy. Pracownicy, osoby prowadzące swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, mają prawo dojechać do pracy. Mają również prawo udać się po zakup towarów 
i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. 

 wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli dana osoba działa na rzecz walki  

z koronawirusem i pomaga potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wychodzić z domu, może się przemieszczać w ramach tej 
działalności. 

 załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będzie możliwe 

przemieszczanie się, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do 
lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. 

Wprowadzamy zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich 

 Wprowadzamy do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, 
pełniących funkcje publiczne.  

 Zakaz dot.: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych  
i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.  
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 Są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do 
zwiększenia szans na zakażenie. 

 Ograniczamy również możliwość korzystania z rowerów miejskich. 

2 metry – minimalna odległość między pieszymi 

 Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. 
Dotyczy to także rodzin i bliskich. 

 Wyłączeni z tego obowiązku będą:  

 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),  

 a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich 
opiekunowie.   

Urzędy na pracy zdalnej 

 Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. 

 Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje 
możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków. 

Od 2.04.2020 r. wprowadzamy limit pasażerów również w pojazdach 9+  

 W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada – tyle pasażerów, ile połowa 
miejsc siedzących w pojeździe.  

 Rozszerzamy ten wymóg na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących,  
w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób,  
czy prywatnych przewoźników. 

 Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść 
maksymalnie 10 osób. 

 Ograniczenie nie dot. samochodów osobowych. 

Od 2.04.2020 r. miejsca pracy muszą stosować dodatkowe zabezpieczenia dla 
pracowników  

 Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 
pracownikom.  

 Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra. 

 Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub mieć dostęp do płynów 
dezynfekujących. 

 Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 r. 

Q&A 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPÓW, TARGOWISK I PLACÓWEK POCZTOWYCH 

1. W sklepie mamy 7 kas. Czy to znaczy, że na terenie sklepu może być 21 osób, włącznie  

z obsługą? Czy pracownicy sklepów wliczają się do tego działania? 

Nie. Zasada „maksymalnie 3 razy więcej osób niż kas” dotyczy tylko klientów danego sklepu czy 

punktu usługowego. Dlatego też w opisanym sklepie może się znaleźć 21 osób + obsługa. 

2. Czy jeśli w sklepie są 4 kasy, ale na stałe działają tylko 3, to znaczy, że na terenie mojego 

sklepu może się znajdować maksymalnie 9 osób? Czy 12? 

W takim przypadku w sklepie może być maksymalnie 12 osób. Zawsze przy obliczaniu bierze się 

pod uwagę liczbę wszystkich kas – również tych aktualnie nieczynnych. 
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3. Dlaczego tylko osoby po 65. roku życia mogą robić zakupy między 10:00 a 12:00? 

Osoby starsze są najbardziej narażone z powodu koronawirusa. Dlatego też chcemy ograniczyć ich 

kontakt z pozostałymi osobami. To czas, aby zrealizować zakupy bez kontaktu z innymi osobami, 

które mogą zarażać. Osoby powyżej 65. roku życia mogą robić zakupy też w innych godzinach, ale 

te dwie godziny są specjalnym czasem do realizacji ich potrzeb. 

6. Czy sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki dla klientów? 

Sklepy będą miały obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek. Natomiast zalecamy, żeby 

również klient we własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki. Obowiązek ten wprowadzamy od 2 

kwietnia 2020 r. 

7. Dlaczego należy nosić rękawiczki w sklepie? 

Noszenie rękawiczek w miejscach publicznych zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. Po 

zdjęciu rękawiczek należy umyć ręce, a także dbać o to, aby nie dotykać twarzy, nosząc rękawiczki. 

8. Czy osoby poniżej 65. roku życia będą mogły wejść do sklepu w godzinach 10:00-12:00? 

Nie. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać 

jedynie osoby powyżej 65 roku życia. 

WYJŚCIA Z DOMU ORAZ PRZEMIESZCZANIE SIĘ 

9. Czy 16-latek może wyjść sam na ulicę? 

Nie, nie może. Wszystkie osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby 

dorosłej. Ponadto podkreślamy, że każdego obowiązuje zasada, że opuszczenie domu możliwe jest 

tylko w trzech przypadkach: 

 dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo 

rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup 

towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. 

 wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i 

pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny 

wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. 

 załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, 

aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, 

wyprowadzić psa. 

10. Czy można iść na spacer do lasu lub jechać tam rowerem, skoro parki są zamknięte? 

Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie i nie narażać się na ryzyko zachorowania. Ostatnie 

doświadczenia pokazują, że lasy to niestety miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się wielu 

osób, a tym samym zwiększenia szans na zakażenie. 

11. Czy będzie można wejść do parku, gdy nie będzie w nim ludzi?  

Nie. Wprowadzamy całkowity zakaz poruszania się po parkach, bulwarach, ogródkach 

jordanowskich, ogrodach botanicznych i zoologicznych. 

12. Czy bulwary wiślane będą zamknięte?  

Tak. 

13. Czy można korzystać z rowerów miejskich?  

Nie. Wprowadzony jest zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich. 

14. Co z podopiecznym, który jeździ na wózku inwalidzkim? W jaki sposób zachować odstęp 

2 metrów od niego, w sytuacji, gdy prowadzi się z nim wózek?  
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Z obowiązku utrzymania właściwej odległości od drugiej osoby zwolnieni są opiekunowie dzieci lub 

osób niepełnosprawnych. 

15. Co z prywatnymi przewoźnikami – busami? Jakie ograniczenia ich obowiązują? 

Od 2 kwietnia prywatni przewoźnicy muszą stosować zasady, które w związku z koronawirusem 

stosuje już publiczny transport zbiorowy. Oznacza to, że kierowca prywatnego autokaru lub busa 

może w jednym czasie przewieźć tyle pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe. 

Jeśli w busie przewoźnika prywatnego jest 20 miejsc siedzących, to na pokład pojazdu może 

jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób. 

16. Czy w taksówce mogą jechać 2 osoby plus kierowca? 

Tak. Obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych. 

17. Czy można wyjść na spacer?  

Aktywność na zewnątrz powinna być ograniczona do minimum. Traktujmy możliwość wyjścia na 

zewnątrz jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego 

potrzebujemy. 

USŁUGI 

18. Od kiedy obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu salonów fryzjerskich, 

kosmetycznych, tatuażu i piercingu? 

Od 1 kwietnia.  

19. Czy jeżeli ktoś prowadzi zakład kosmetyczny w domu/z dojazdem do klienta, czy może 

kontynuować pracę? 

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, salony tatuażu, piercingu  

i wykonujące usługi kosmetyczne. Nie będzie można realizować również tych usług poza salonami 

– np. poprzez wizyty w domach. 

HOTELE 

20. Co o właścicielem pensjonatu w górach, który obecnie goszczi 10 osób. Czy musi je 

wykwaterować? 

Tak. Wykwaterowanie będzie musiało się odbyć najpóźniej w czwartek 2 kwietnia. Ograniczenie nie 

obejmuje osób: 

 objętych kwarantanną lub izolacją – jeżeli realizują ją w takim miejscu zgodnie z przepisami 

prawa, 

 wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), 

 nocujących w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań 

służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności 

rolniczej. 

21. Czy z hoteli nie będzie można korzystać podczas wyjazdów służbowych? 

Z pobytu w hotelach będą mogły korzystać jedynie osoby nocujące w związku z wykonywaniem 

przez nie czynności zawodowych (np. pracownicy budowlani) lub zadań służbowych, lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej. 


