
 

COVID-19: Poluzowanie obostrzeń dotyczących zgromadzeń wchodzi w życie z dniem 18 listopada 
Minister Zdrowia zatwierdziła rekomendacje Głównego Epidemiologa odnośnie do ostrożnego 
luzowania niektórych restrykcji dotyczących zgromadzeń w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-
19. Zmiany wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2020 r. Główne zmiany dotyczą zajęć sportowych, 
młodzieżowych i rekreacyjnych dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (do 16 roku 
życia), których organizowanie będzie znowu dozwolone. W szkołach średnich liczba osób mogących 
przebywać w jednym miejscu zostanie zwiększona do 25. Różnego rodzaju usługi wymagające 
kontaktu fizycznego lub bliskości będą znowu dozwolone. Nadal obowiązuje ogólne ograniczenie 
liczebności zgromadzeń do 10 osób. Przewiduje się, że dalsze luzowanie obostrzeń będzie możliwe 
na początku grudnia.  
 
W memorandum skierowanym do minister Główny Epidemiolog zaproponował stopniowe luzowanie 
obostrzeń w nadchodzących tygodniach. W środę 18 listopada zaczną obowiązywać następujące 
poluzowania: 
 

• Dozwolona jest działalność i usługi wymagające kontaktu fizycznego między osobami przy 
zachowaniu obowiązku noszenia maseczek. Dotyczy to między innymi fryzjerów, salonów 
masażu, instruktorów jazdy i lotniczych oraz podmiotów świadczących podobne usługi. W 
tego rodzaju zakładach dopuszczalna jest obecność maksymalnie 10 osób w tym samym 
czasie.  

• Próby, zajęcia sportowe, młodzieżowe i rekreacyjne dla dzieci w przedszkolach i szkołach 
podstawowych (do 16 roku życia) są dozwolone zarówno na zewnątrz, jak i w budynkach.  Aby 
takie zajęcia były możliwe, nie nakłada się ograniczeń związanych z mieszaniem się grup. 
Maksymalna liczba osób mogących przebywać w jednym miejscu jest taka sama, jak w 
przypadku szkół. W jednym pomieszczeniu może przebywać do 50 dzieci w wieku 
przedszkolnym i pierwszych czterech klasach szkoły podstawowej; dla klas 5–10 ograniczenie 
wynosi 25 osób. 

• W szkołach średnich poprzedni limit 10 osób zostanie zwiększony do 25 osób, uczniów i 
pracowników, w jednym pomieszczeniu; konieczne jest jednak noszenie maseczek i 
zachowanie dystansu 2 metrów między osobami. 

• Wyjątek od obowiązku noszenia maseczek dotyczy osób, które nie mogą ich nosić, na przykład 
z przyczyn zdrowotnych lub niedojrzałości czy niemożności zrozumienia obowiązku noszenia 
maseczki. Osoby, które przeszły COVID-19, są również zwolnione z obowiązku noszenia 
maseczki, jeśli mogą okazać stosowne zaświadczenie lekarskie.  

 
Zmiany w przepisach dotyczących ograniczenia zgromadzeń i zajęć szkolnych w związku z pandemią 
wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2020 r. Nowe przepisy obowiązują do 1 grudnia włącznie. 
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