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Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia
Wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powoduje, że konieczne jest przedłużenie
obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią. Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące
zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż gospodarki będą obowiązywały także po 17 stycznia – do 31
stycznia.
Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19
Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w
kościele.
Ograniczona jest działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z artykułami
spożywczymi.
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na
wynos.
Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
Nieczynne są stoki narciarskie.
Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów ﬁtness (z wyjątkami).
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5
m.
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).
Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
Powrót klas I-III do szkół
Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają
się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nauczycieli mogą wykonać test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w
jednostkach inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i
pracowników szkół opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
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