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Informacja 

o wprowadzeniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku ze stanem epidemii 

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama   

Niedzielskiego   cała  Polska   zostanie     objęta kolejnymi  obostrzeniami w  strefie czerwonej. 

 
Najważniejsze zmiany: 

 nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada, 
 przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach wyższych i  ponadpodstawowych –

 do 29 listopada,   
 zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 

listopada do 29 listopada,   
 hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada, 
 ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami 

spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i 
farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą, 

 pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez 
zmian) – od 7 listopada do 29 listopada, 

 kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada, 
 polecana jest praca zdalna w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych 

wykonujących zadania o charakterze publicznym, z wyłączeniem realizacji zadań niezbędnych do 
zapewnienia pomocy obywatelom lub innych zadań niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby 
urzędu lub jednostki – od 3 listopada do 4 grudnia. 

Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużone do 29 listopada: 

 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia 
pod opieką rodzica lub opiekuna, 

 w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich, 
 zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni, 
 wydarzenia sportowe bez udziału publiczności, 
 zawieszenie działania sanatoriów, 
 zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia 

działalności w zakresie dowozu lub na wynos, 
 ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób, 
 zakaz organizowania spotkań i imprez, 
 ograniczenie przemieszczania się osób 70 + (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania 

niezbędnych potrzeb życia codziennego). 

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych 

obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy 

wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem  niezbędnych  potrzeb  

związanych     z  bieżącymi     sprawami   życia   codziennego. 
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