
 

COVID-19: Zmiany dotyczące przeciwdziałaniu epidemii 

zaczną obowiązywać od 18 marca 

Minister Zdrowia podjął decyzję o zmianach dotyczących przeciwdziałaniu epidemii, które wejdą w 
życie 18 marca. Zmiany te głównie opierają się na propozycjach epidemiologa. Obejmują one przede 
wszystkim zwiększone wymagania dotyczące rejestracji gości oraz prewencji w związku z imprezami 
masowymi. Wejdą również surowsze zasady w zakresie tzw. szwedzkich stołów. Rozporządzenie w 
sprawie tych zmian obowiązuje do 9 kwietnia bieżącego roku. 
 
Z notatek Głównego Epidemiologa przygotowanych dla Ministra Zdrowia wynika, że w walce z 
epidemią COVID-19, w kraju zostały osiągnięte dobre wyniki. Prawdopodobnie w Europie nie 
znajdziemy kraju z mniejszymi obostrzeniami niż mamy tutaj, więc ważne jest, aby zachować ten 
dobry wynik. Od 19 lutego osiem osób zostało zdiagnozowanych w kraju, a cztery z nich zostały 
poddane kwarantannie. W ciągu ostatnich siedmiu dni u pięciu osób zdiagnozowano tak zwaną 
brytyjską odmianę wirusa (B.1.1.7), która jest uważana za bardziej zaraźliwą niż inne warianty i 
uważa się, że dzieci przechodzą ją ciężej. Główny epidemiolog nie uważa za konieczne zmniejszania 
krajowych ograniczeń dotyczących spotkań, ale zaleca, aby przynajmniej pozostały one w dużej 
mierze niezmienione. 

Zmiany jakie wejdą w życie 18 marca 

Na wszystkich imprezach, takich jak wydarzenia religijne i poglądowe, sztuki widowiskowe, imprezy 
kulturalne i sportowe, konferencje, wykłady i podobne wydarzenia, goście muszą zajmować 
numerowane miejsca a informacja ta powinna zostać zapisana wraz z informacją o nazwisku, 
numerze identyfikacyjnym i numerze telefonu każdej osoby. 
 
Brak poczęstunku podczas przerw: nie wolno sprzedawać ani oferować poczęstunku podczas przerw 
na imprezach, a goście powinni zostać poproszeni o pozostanie na miejscach. 
 

Brak mieszania się w wydzielonych strefach: Jak poprzednio, 200 gości może przebywać w strefach 

podczas imprez. Przed imprezą i po jej zakończeniu oraz w czasie przerw organizatorzy muszą zadbać 

o to, aby nie więcej niż 50 osób zbierało się razem. Tam, gdzie nie można zapewnić należytej 

odległości, zasada dwóch metrów i maseczek musi być przestrzegana. (Zaktualizowano). 

 

Szwedzki stół: Szwedzki stół będzie mógł być nadal serwowany, jednak goście będą musieli 

dezynfekować ręce przed i po, a także nosić maseczkę i utrzymywać odległość 2 metrów. 

 

Ministerstwo Zdrowia, 

16 marca 2021 

 


