
Ministerstwo Zdrowia 21 maj 2021 

Covid-19: Od 25 maja znaczne 
złagodzenia ograniczeń dotyczących 
zgromadzeń. 

Limit ilościowy wzrośnie do 150 osób, a obowiązek noszenia maseczki i zasada dwóch 

metrów ulegną złagodzeniu. Zniesione zostaną ograniczenia dotyczące liczby gości na 

basenach, kąpieliskach, terenach narciarskich i kempingowych, muzeach, a także w 

siłowniach gdzie na każde pomieszczenie może przepadać maksymalnie 150 osób. 

Maksymalna liczba widzów lub gości na imprezach siedzących wzrośnie ze 150 do 300 

osób na każdy sektor, a podczas przerw będą dozwolone posiłki. Restauracje będą 

mogły wydłużyć swoje godziny otwarcia do godz. 23:00. W sklepach zniesiony zostaje 

obowiązek noszenia maseczek oraz zasada maksymalnej liczby klientów 200. To 

główna treść złagodzenia środków epidemiologicznych, które obowiązują od 25 maja, 

zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia i zgodnie z zaleceniami epidemiologa. 

Rozporządzenie w związku z tymi zmianami obowiązuje do 16 czerwca. 

W swoim memorandum do ministra epidemiolog stwierdza, że chociaż ostatnio 

zdiagnozowano niewiele infekcji, jednak koronawirus nie został jeszcze całkowicie 

wyeliminowany ze społeczności. Dlatego należy zachować ostrożność do czasu, gdy 

szczepienia staną się bardziej powszechne, tak aby około 60-70% populacji (około 220 

000 osób) otrzymało przynajmniej jedną dawkę. Można się spodziewać, że cel ten 

zostanie osiągnięty w drugiej połowie czerwca. 

Główne zmiany, które wchodzą w życie 25 maja: 

Oto główne zmiany, które zaczną obowiązywać od 25 maja. Zwraca się uwagę, że 

dotychczasowe zasady rejestracji gości i klientów pozostają niezmienione. 

Ogólne ograniczenia zgromadzeń zmieniają się z 50 do 150 osób. Nie obejmuje dzieci 

urodzonych w 2015 r i później. 

Zachowanie dystansu: Pozostaje ograniczenie dystansu dwóch metrów, z wyjątkiem 

restauracji, imprez siedzących, zajęć szkolnych oraz basenów i kąpielisk, gdzie 

ograniczenie to będzie wynosić jeden metr. 



Obowiązek noszenia maseczek: Obowiązek maseczek ulega złagodzeniu między 

innymi w sklepach i miejscach pracy. Maseczka jest wymagana tylko w przypadku 

imprez siedzących, np. przedstawienia teatralne, seanse kinowe, nabożeństwa 

kościelne, imprezy sportowe itp. Maseczki są obowiązkowe w przypadku usług 

wymagających bliskiej odległości, np. w salonach fryzjerskich, gabinetach masażu i w 

podobnych. Instytucje opieki zdrowotnej mogą stawiać większe wymagania w zakresie 

stosowania maseczek. 

Baseny i kąpieliska, kempingi, ośrodki narciarskie i muzea mogą być otwarte dla 

maksymalnej liczby gości dozwolonej na podstawie koncesji zamiast wcześniejszego 

wymogu 75%. 

Siłownie mogą być otwarte w oparciu o maksymalną dozwoloną liczbę gości - na każde 

pomieszczenie nie więcej niż 150 osób zamiast 75%. 

Imprezy siedzące: Maksymalna liczba widzów od 150 do 300 osób na każdy sektor. 

Dopuszczalne jest jedzenie i picie w trakcie przerw. Obowiązek noszenia maseczek. 

Sklepy: W sklepach brak maksymalnej liczby klientów. Jednak w dalszym ciągu 

obowiązuje limit osób na metr kwadratowy. 

Restauracje: Godziny otwarcia restauracji wydłużają się o godzinę z godz. 22:00 do 

godz. 23:00. Goście muszą opuścić obiekt do północy.  

Funkcjonowanie szkół: Uchyla się rozporządzenie w sprawie ograniczeń w 

funkcjonowaniu szkół. Zamiast tego, do zajęć szkolnych mają zastosowanie ogólne 

zasady dotyczące przestrzegania ograniczeń. 

 


