
PRZYPOMNIENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH  

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

 

W związku  z trwającym stanem zagrożenia zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 

przypominamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców: 

MYCIE RĄK I STOSOWANIE DEZYNFEKCJI 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem 

zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

W sytuacji, gdy dostęp do wody i mydła jest utrudniony, środki do dezynfekcji rąk stanowią 

główny i odpowiedni sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2. Należy pamiętać, że właściwą dezynfekcję skóry zapewniają płyny lub żele sporządzone na 

bazie alkoholu minimum 60%. 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ   

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi 

Wyłączeni z tego obowiązku są: 

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

 osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 

 osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie, 

 osoby, które zasłaniają usta i nos. 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH  

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, 

gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych. 

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości 

zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej np. w sklepach, 

w komunikacji zbiorowej. 

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.: 

 w autobusie, tramwaju i pociągu, 

 w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień, 

 w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, 

 w kinie i teatrze, 

 u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, 

 w kościele i szkole, na uczelni 

 w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności 

publicznej. 



Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa? 

 w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz, 

 w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów 

i interesantów), 

 podczas przebywania w lesie, 

 podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu 

objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na 

pokładzie pociągu (wagon WARS). 

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego 

zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: 

 całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 

 trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos. 

KWARANTANNA 

Na czym polega?  

Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące: 

 kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie); 

 izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku 

SARS-CoV-2  jest dodatni). 

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. 

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może 

nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. 

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz 

sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 

dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby. 

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, 

została skrócona do 10 dni – przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób 

bezobjawowych w kwarantannie. 

Przez ten czas: 

 nie można opuszczać domu, 

 spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 

 w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami 

w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, 

 w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, 

duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 



Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, 

czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary 

finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do 

konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. 

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA 

Ograniczenie dotyczy: organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych 

Na czym polega? 

 W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń zarówno na zamkniętej, jak i na 

otwartej przestrzeni.  
 W strefie żółtej imprezy mogą być orgaznizowane z udziałem 25% publiczności w przestrzeni 

zamkniętej oraz maksymalnie do 100 osób w plenerze.  
 W strefie zielonej zniesiony został limit osób uczestniczących w wydarzeniach na świeżym 

powietrzu, a wymagana bezpieczna odległość między uczestnikami została zmniejszona z 2 do 

1,5 m. Uczestnicy powinni zakrywać usta i nos, chyba że zostanie zachowana odległość nie 

mniej niż 1,5 m od innych osób. W strefie zielonej w pomieszczeniach zamkniętych 

obowiązuje limit 50% miejsc, z koniecznością ich naprzemiennego zajmowania. Jest też 

obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Wykaz aktualnych ograniczeń dla obszaru czerwonego i żółtego dostępny jest tutaj:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA  

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. 

Na czym polega?  Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów 

środku transportu publicznego. Ile osób może wejść na pokład? 

Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 

wynosi: 

 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących 

i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. 

 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących 

i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.  

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE 

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. 

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje 

zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.  

Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń.  

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m 

dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zawierania małżeństwa przed 

kierownikiem stanu cywilnego. 

TEATRY, OPERY, KINA I MUZEA 

W imprezach kulturalnych i rozrywkowych może uczestniczyć więcej niż 150 osób - 

obowiązuje jednak określony reżim sanitarny. 

 W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, 

a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych może być zajęte co drugie miejsce 

na widowni (nie więcej jednak niż 50% miejsc). W przypadku braku wyznaczonych 

miejsc, widzowie muszą zachować odległość minimum 1,5 m od innych osób. 

Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. 

 Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, 

z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) może być zajęte co drugie miejsce na 

widowni, w rzędach naprzemiennie (nie więcej jednak niż 50% miejsc dla 

publiczności). W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie muszą zachować 

odległość minimum 1,5 m. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. 

 Na otwartym powietrzu jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub 

uczestników to maksymalnie 1 osoba na 5 m2. Zachować należy co najmniej 1,5 m 

odległości od innych osób poprzez wyznaczenie miejsc dla publiczności znakami 

poziomymi. Jeśli nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób, 

wówczas obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

http://www.barlinek.pl/aktualnosci/893-koronawirus-informacje-2 
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