
 
 
Oto lista ograniczeń obowiązujących w Polsce: 

● w przestrzeni publicznej należy zasłaniać nos i usta. Ten nakaz wchodzi w życie w czwartek 
16 kwietnia  

● zasady obowiązujące kościoły (maksymalnie 5 osób na mszy plus sprawujący liturgię) 
zostają przedłużone do 19 kwietnia  

● również do 19 kwietnia pozostają obostrzenia dot. galerii handlowych, kin, teatrów, zakłady 
usługowych  

● do 26 kwietnia rząd przedłuża zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego 
międzynarodowych, a także ruch kolejowy międzynarodowy  

● podtrzymane zostają również: zamknięcie granic (do 3 maja), sanitarne kontrole graniczne 
oraz obowiązkowa kwarantanna  

● ograniczenia ws. imprez masowych obowiązują do odwołania  
● należy zachować przynajmniej 2 metry odległości od siebie, nawet podczas spaceru. 

Dotyczy to także rodzin, wykluczone spod nakazu są tylko osoby nieletnie (poniżej 13. roku 
życia), niepełnosprawne wymagające opieki oraz starsze  

● zakaz wstępu do parków, na bulwary i skwery, a także do innych miejsc rekreacji  
● zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18. roku życia bez opieki dorosłych  
● zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich  
● zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, rehabilitacyjne i 

masażu oraz gabinety tatuażu. Nie są możliwe wizyty domowe związane z wykonywaniem 
tych usług  

● w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę. A więc 
jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogło robić 30 osób jednocześnie  

● w urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko  
● na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko  
● przed wejściem do sklepu trzeba będzie obowiązkowo zakładać rękawiczki  
● w weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy budowlane  
● otwarte pozostaną apteki, sklepy spożywcze i drogerie, z tym, że w godzinach 10-12 będą 

czynne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia  
● zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe, wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone 

są do odbywania kwarantanny  
● w zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra między 

stanowiskami pracy  
● formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Następuje obowiązek całkowitej izolacji, 

również od swoich bliskich. Jeżeli osoba będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, 
poddani jej będą wszyscy domownicy  

● prywatnych przewoźników, np. busów obowiązywać będą te same zasady, co komunikację 
publiczną - w pojeździe będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa liczby 
miejsc siedzących  

● w punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do 
dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie  

● odwołane są zabiegi rehabilitacyjne  
● przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, ale ma się odbywać w 

konkretnym celu, nie ma obostrzeń co do liczby osób, przebywających w samochodzie  
● samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia się lub 

wyjścia z psem. Nie należy uprawiać sportu  

Jak czytamy na rządowej stronie gov.pl, obostrzenia nie dotyczą: 



● dojazdu do pracy - jeśli ktoś jest pracownikiem, prowadzi firmę lub gospodarstwo rolne ma 
prawo dojechać do swojej pracy. Można również udać się po zakupy towarów i usług 
związanych z prowadzoną działalnością zawodową  

● wolontariatu - osoby działające na rzecz walki z koronawirusem i pomagające 
potrzebującym przebywającym w kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z 
domu mogą się przemieszczać w ramach tej działalności  

● załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - można przemieszczać się, aby 
zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa  

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich 
szczególne ostre zalecenia GIS w zakresie zachowania odległości pracowników i środków 
dezynfekcji. 

Przypomnijmy, że od 13 marca obowiązują już poniższe ograniczenia: 

● mamy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski  
● cudzoziemcy pracujący lub mieszkający w Polsce będą mogli przyjechać do Polski, ale będą 

musieli przejść 14-dniową kwarantannę  
● polscy obywatele muszą przejść 14-dniową kwarantannę po przyjeździe do kraju  
● ruch samochodowy dla Polaków wracających do kraju jest utrzymany, ale wprowadzone 

zostają ścisłe procedury sprawdzania przekraczających granice  
● ograniczenia nie obowiązują osób mieszkających na terenach przygranicznych, a 

pracujących poza Polską, ani zawodowych kierowców  
● ograniczona zostaje praca galerii handlowych. Otwarte w nich są tylko sklepy spożywcze, 

drogerie, pralnie i apteki  
● wstrzymane zostają międzynarodowe połączenia lotnicze oraz kolejowe. Nie zostaje 

wstrzymany ruch towarowy  
● dozwolone będą międzynarodowe lotnicze połączenia czarterowe (za granicami kraju są 

ludzie, którzy wracają z urlopów)  
● zamknięte zostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne podobne miejsca 

rozrywki. Restauracje mogą jednak sprzedawać jedzenie na dowóz  

 


