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Przepisy i zalecenia dla całego kraju od dnia 20 stycznia
2021 r.
Odwiedziny w domu
• Każdy powinien ograniczyć do minimum kontakty społeczne.
• Najlepiej przebywać z innymi osobami na zewnątrz.
• Poza osobami, które mieszkają w jednym domu, nie należy przyjmować
więcej niż 5 gości.
• Liczba gości musi jednak pozwalać na zachowywanie 1 metra odstępu.
• Dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkoły podstawowej mogą
odwiedzać dzieci z własnej grupy.
Prywatne spotkania i wydarzenia
•

Wydarzenia powinny zostać przełożone lub odwołane.

•

Nielegalne są prywatne spotkania więcej niż dziesięciu osób poza
własnym domem. Oczywiście, jeżeli więcej niż dziesięć osób mieszka
razem, mogą się one spotykać we wspólnym mieszkaniu.

•

Nielegalne jest przebywanie więcej niż dziesięciu osób na imprezach
sportowych, wydarzeniach kulturalnych, seminariach, spotkaniach o
charakterze religijnym, ceremoniach itp. odbywających się wewnątrz
budynku.

•

Na wydarzeniach może być obecnych 200 osób, jeżeli wszyscy na
widowni siedzą na stałych miejscach. W pogrzebach może brać udział
do 50 osób, nawet jeżeli nie ma stałych miejsc.

•

W imprezach plenerowych może brać udział maksymalnie 200 osób.
Jeżeli wszyscy na widowni siedzą na stałych miejscach, limit ten wynosi
600 osób.

Należy przełożyć wydarzenia odbywające się w pomieszczeniach
•

•
•

Dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia mogą trenować i uczestniczyć w
zajęciach pozalekcyjnych na normalnych zasadach, zarówno w
pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież nie
muszą zachowywać 1 metra odstępu, gdy nie jest to możliwe.
Mecze, puchary, zjazdy itp. w dalszym ciągu muszą zostać przełożone.
Dorośli nie powinni prowadzić zorganizowanej aktywności w
pomieszczeniach zamkniętych. Na zewnątrz dorośli mogą trenować,
jeśli możliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu.

Podróże
•

Należy unikać wszelkich niepotrzebnych podróży w kraju i za granicą.

•

Powrót do miejsca, w którym dana osoba się uczy, jest uważany za
konieczną podróż.

Szkoły i nauczanie
• Gimnazja i szkoły średnie znajdują się na żółtym poziomie.
• Gminy z wysoką liczbą zachorowań mogą rozważyć utrzymanie
czerwonego poziomu dla szkół i przedszkoli.
Miejsca pracy
•

Jeżeli istnieje taka możliwość, zalecana jest praca zdalna.

Sklepy
•

Wszystkie centra handlowe i sklepy powinny wprowadzić ograniczenia
dotyczące liczby odwiedzających w taki sposób, by możliwe było
zachowywanie bezpiecznej odległości i kontrolowanie wstępu.

Sport
•

Dzieci i młodzież mogą trenować i uczestniczyć w zajęciach
pozalekcyjnych na normalnych zasadach, zarówno w pomieszczeniach,
jak i na świeżym powietrzu. Mecze, puchary i zjazdy muszą zostać
przełożone.

