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Na gov.pl/koronawirus odpowiedzi na pytania, co wolno
zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa
 
Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, np. rekreacyjna
jazda na rowerze; czy restauracje nadal będą wydawać posiłki na wynos; czy potrzebne jest
zaświadczenie od pracodawcy – m.in. na te pytania odpowiada rządowy portal
gov.pl/koronawirus.
 
By ograniczać rozprzestrzeniania się koronawirusa rząd zdecydował o wprowadzamy nowych
zasad bezpieczeństwa. Jedno z nich zakłada, że nie będzie można się swobodnie
przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi m.in. zakupem jedzenia,
lekarstw, dojazdu do pracy czy opieki nad bliskimi.
 
Na portalu gov.pl/koronawirus znalazły się częste pytania dotyczące zmian wraz z
odpowiedziami. Poniżej wybrane z nich.
 
- Do kiedy będą obowiązywać dodatkowe ograniczenia?
 
Do soboty 11 kwietnia 2020 r.
 
- Dlaczego wprowadzane są dodatkowe ograniczenia?
 
W Polsce coraz więcej osób jest zarażonych koronawirusem. Wciąż jednak mamy lepszą
sytuację niż inne kraje w Europie i na świecie. Podjęta przez polski rząd decyzja o
wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa
w Polsce. Wprowadzenie ograniczeń na wczesnym etapie może pozwolić uniknąć sytuacji z
Włoch, czy Hiszpanii.
 
- Czy komunikacja miejska będzie funkcjonować normalnie?
 
Tak. Nie zostaje zawieszona. Dla bezpieczeństwa pasażerów wprowadzono jednak pewne
ograniczenia. Środek publicznego transportu może przewozić, w tym samym czasie, nie więcej
osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. A więc jeśli miejsc siedzących jest w danym
pojeździe 70, to na jego pokładzie może być jednocześnie maksymalnie 35 osób.
 
- Czy przez wprowadzone ograniczenie będę mógł uczestniczyć w nabożeństwie w kościele?
 
Tylko w zakresie limitu osób. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą osób, które chcą
uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego. Wprowadzono jednak nowe zasady - na danym



terenie lub w danym obiekcie może znajdować się, zarówno wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń, nie więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).
 
- Jestem rolnikiem. Czy mogę wykonywać swoją pracę normalnie?
 
Tak. Ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy prowadzenia działalności rolniczej,
wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym, a także
zakupów towarów i usług związanych z tymi aktywnościami (np. zakup nawozów sztucznych
przez rolników, czy zakup towarów do sklepu spożywczego prowadzonego przez
indywidualnego przedsiębiorcę).
 
- Czy sklepy spożywcze i apteki będą otwarte?
 
Tak. Nie zamyka się sklepów spożywczych, aptek, banków, pralni i drogerii.
 
- Opiekuję się starszą osobą. Czy przez wprowadzone ograniczenia będę mógł jej pomagać?
 
Tak. Nadal będzie można pomagać takiej osobie.
 
- Nie mogę pracować zdalnie. Czy mogę przemieszczać się do miejsca pracy?
Tak. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą pracowników w drodze do i z pracy.
 
- Czy restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos?
 
Tak nadal będą mogły prowadzić tego typu usługi.
 
- Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw?
 
Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć
spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu
przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby
ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast
placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego
ryzyka zakażenia.
 
- Dojeżdżam do pracy. Czy muszę mieć zaświadczenie od pracodawcy w razie kontroli?
 
Nie. W przypadku ewentualnej kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży -
czy jedziemy do pracy, czy wracamy z niej, a także miejscu wykonywania obowiązków
zawodowych.
 
- Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym
rekreacyjna jazda na rowerze?
 
Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych



potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych.
Należy jednak pamiętać m.in. o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


