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Ogólnokrajowe środki prewencyjne skierowane   
przeciwko koronawirusowi  

 
Liczba zakażeń i hospitalizowanych osób szybko się zwiększa.  Wspólnymi siłami powinniśmy znacznie zmniejszyć liczbę kontaktów.   

Od 29 września od godziny 18.00 obowiązują następujące zasady: 

Wewnątrz i na zewnątrz

Czy masz duszności i/lub gorączkę?  
Jeśli tak, to wszyscy domownicy 
powinni zostać w domu. 

Czy masz dolegliwości?

Jeśli tak, to 
zostań w domu.   
Poddaj się  
testowi. 

Unikaj miejsc 
przepełnionych.

Pracuj w domu, 
chyba że nie jest to 
możliwe. 

Zachowaj odległość 
wynoszącą 1,5 
metra.

Myj często ręce

Dozwolona są zgromadzenia do 
maks. 4 osób, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz.  
 
 
Wewnątrz dopuszczalna liczba 
osób wynosi maks. 30.  

 
Na zewnątrz dopuszczalna 
liczba osób wynosi maks. 40.  

 
Wyjątkami objęte są między innymi 
pogrzeby, handel detaliczny i szkoły.  
Wyjątki mogą zostać ustalone na 
szczeblu lokalnym dla instytucji 
kulturalnych.  
 
W miejscach o dużym 
przepływie osób, na przykład 
muzea i pomniki, obowiązują 
następujące zasady:  miejsca te 
mogą być odwiedzane po 
dokonaniu rezerwacji na 
określony czas. 

Kichaj w zgięcie 
łokciowe

Placówki gastronomiczne 
(sprzedające jedzenie i napoje) 

Od godziny 21.00 nie wolno 
wpuszczać nowych gości.  

 
Placówki zamykane są  
najpóźniej o godzinie 22.00. 

 
Zawsze obowiązuje rezerwacja 
(wcześniejsza lub przed wejściem 
przy drzwiach), ankieta dotycząca 
stanu zdrowia oraz stałe miejsce 
do siedzenia.  Goście podlegają 
rejestracji.  

 
Restauracje z żywością na 
wynos zamykane są najpóźniej o 
godzinie 2.00, a alkoholu nie 
sprzedaje się po 22.00.  

Podczas imprez sportowych, 
zarówno amatorskich jak i 
profesjonalnych, zabronione jest 
uczestniczenie publiczności.  

 
Zamknięcie stołówek w 
obiektach sportowych. 

W domu

Transport  
Sport

Odwiedzających obowiązują 
następujące zasady:  maksimum  
3 osoby, (nie licząc dzieci w wieku do 12 lat).  

 
Jeśli wrócisz z obszaru 
zakwalifikowanego ze względu na 
koronawirus jako pomarańczowy, 
to powinieneś odbyć 10-dniową 
kwarantannę w domu.  
Dzieci w wieku do 12 lat mogą uczęszczać do  
placówek opieki przedszkolnej, szkół oraz na 
zajęcia sportowe.  

Pracuj w domu, chyba że nie jest 
to możliwe. 

Praca  

Ogranicz liczbę 
podróży/przejazdów.   

 
W środkach transportu 
publicznego obowiązuje 
noszenie masek (nie medycznych). 

Zawody o intensywnych 
kontaktach:  Klienci podlegają 
rejestracji. 

Tzw. Regiony ds. bezpieczeństwa ustalają dodatkowe 
środki prewencyjne na szczeblu regionalnym.   

Aktualne informacje znajdują się na stronie  
gminy, w której mieszkasz lub którą odwiedzasz. 


