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Ogólne ograniczenia w związku z limitem osób będą wynosiły od 10 do 20 osób. Będzie można 

rozpocząć treningi sportowe, pływanie i fitness z ograniczeniami. Teatry oraz ośrodki narciarskie 

będą mogły zostać ponownie otwarte. W szkołach dystans zmienia się z dwóch 2m na 1m, na 

wszystkich poziomach szkolnych. Dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym będą mogły 

ponownie angażować się w zorganizowane zajęcia sportowe, młodzieżowe i rekreacyjne. To 

główne założenia dotyczące złagodzeń obostrzeń metod do walki z epidemią, które Minister 

Zdrowia przedstawił dziś na posiedzeniu Rządu i które są zgodne z zaleceniami epidemiologa. 

Regulamin zmian jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym. Oczekuje się, 

że obostrzenia te będą obowiązywać przez następne 3 tygodnie. 

W swoim liści epidemiolog zauważa, że od czasu ostatniego zaostrzenia działań granicznych takich 

jak wymóg testów u dzieci oraz podróżnych z zaświadczeniem o szczepieniu lub wcześniejszym 

zakażeniu, zwiększone monitorowanie osób przebywających na kwarantannie lub izolacji, 

zmniejszyła się liczba dziennych zachorowań. Metody te zapobiegły infekcji w większej grupie 

społeczeństwa jak też dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Epidemiolog zwraca jednak uwagę, że 

wirus nie został wyeliminowany ze społeczności. Należy zachować najwyższą ostrożność ze względu 

na powszechne rozprzestrzenianie się wirusa w sąsiednich krajach oraz jego nowe warianty. 

Najwyższa ostrożność na granicy jest kluczem do złagodzenia obostrzeń w kraju.  

Epidemiolog podkreśla, że sytuacja w szpitalach jest dobra, tylko jeden pacjent leży obecnie w 

szpitalu z COVID-19 i więcej niż 90% osób w wieku 70 lat i starszych zostało zaszczepionych, ale 

zaznacza, że ograniczenia należy znosić powoli, dopóki nie usprawni się monitoring zakażeń 

transgranicznych i zwiększy się liczba zaszczepionych osób. 

Główne zmiany w ograniczeniach dotyczących walnych zgromadzeń: 

W zasadzie co do limitu osób podobne ograniczenia będą obowiązywały, jakie obowiązują od 5 

lutego. Przypomina się, jak ważne jest, aby wszyscy stosowali metody do walki z epidemią i 

przestrzegali zasad. 

● Ogólny limit liczby osób będzie wynosił 20 osób. 

● Obiekty pływackie i kąpielowe oraz centra zdrowia i fitness mogą być otwarte dla 50% 

maksymalnej dozwolonej liczby gości, oprócz innych wytycznych. 

● Dozwolone są ćwiczenia i zawody sportowe dla dzieci i dorosłych z kontaktem lub bez we 

wszystkich dyscyplinach sportowych, bez widzów. Maksymalna liczba osób dorosłych to 50, 

natomiast liczba dzieci będzie podlegać takim samym ograniczeniom, jak w pracy szkolnej. 

● Ośrodki narciarskie mogą przyjąć 50% maksymalnej ilości osób na dany obszar. 

● Wydarzenia sceniczne, w tym chóralne, oprócz innych wytycznych pozwalają na 

występowanie na scenie do 50 osób oraz 100 miejsc siedzących w każdej z sal. 



● Maksymalna liczba osób na wydarzeniach wyznaniowych i religijnych może wynosić 30 osób, 

jednak wzrasta do 100 osób na pogrzebach. 

● Wszystkie sklepy mogą przyjąć 5 klientów na każde 10 m², maksymalnie 100 osób, oprócz 20 

pracowników na tej samej powierzchni co klienci. 

● Lokale rozrywkowe, puby, miejsca gier i automaty do gier mogą być do dyspozycji na takich 

samych warunkach, jak restauracje, w których dozwolone są napoje alkoholowe. 

● Praktyczne lekcje nauki jazdy i lekcje lotu z nauczycielem są dozwolone. 

Zmiany w funkcjonowaniu szkół: 

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem względem działalności szkół po 15 

kwietnia we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Kultury. Ogólnie dotychczasowe zasady 

pozostaną niezmienione, z wyjątkiem limitu dystansu, który teraz będzie wynosił 1 metr zamiast 2m, 

a dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym będą mogły uprawiać sport i brać udział w zajęciach 

rekreacyjnych. 

● List głównego Epidemiologia  
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