
 Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum, takiego jak 

wyjście po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizyta w aptece lub                     

u lekarza 

 Po ulicach nie można poruszać się w grupach większych niż dwie osoby. 

Ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin 

 Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem                           

w wysokości nawet do 5 tys. zł. Obostrzenia obowiązują od 24 marca do                  

11 kwietnia 

 Podobne ograniczenia, różniące się nieco w szczegółach, obowiązują                            

w największych państwach Europy 

Koronawirus w Polsce. Nowe restrykcje i ograniczenia: 
 nie wolno korzystać z bulwarów, parków, czy placów zabaw 

 po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to nie 

dotyczy jednak rodzin) 

 dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład 

zawiezienie jedzenia lub leków 

 pojawią się ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej - tylko 

miejsca siedzące, podzielone przez dwa 

 w mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus 

sprawujący mszę 

 kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości 

nawet do 5 tys. zł, a w działaniach weryfikujących policji pomoże wojsko 

 obostrzenia obowiązują od dziś (24 marca) do 11 kwietnia 

 podstawą prawną wprowadzenia dzisiejszych rozwiązań jest ustawa o chorobach 

zakaźnych 

Nie do końca jasny jest status zwykłego spaceru lub wyjścia na bieganie lub rower. - Wyjścia 

na spacer są dla nas niezbędne, dla zdrowia fizycznego i także psychicznego, ale to nie 

oznacza, że musimy się gromadzić - powiedział minister Szumowski. 

 

Przypomnijmy, że od 13 marca obowiązują już poniższe ograniczenia: 
 mamy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski 

 cudzoziemcy pracujący lub mieszkający w Polsce będą mogli przyjechać do Polski, 

ale będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę 

 polscy obywatele muszą przejść 14-dniową kwarantannę po przyjeździe do kraju 

 ruch samochodowy dla Polaków wracających do kraju jest utrzymany, ale 

wprowadzone zostają ścisłe procedury sprawdzania przekraczających granice 

 ograniczenia nie obowiązują osób mieszkających na terenach przygranicznych, a 

pracujących poza Polską, ani zawodowych kierowców 

 ruch wewnątrz kraju odbywa się bez zmian 

 ograniczona zostaje praca galerii handlowych. Otwarte w nich są tylko sklepy 

spożywcze, drogerie, pralnie i apteki 

 wstrzymane zostają międzynarodowe połączenia lotnicze oraz kolejowe. Nie zostanie 

wstrzymany ruch towarowy 

 dozwolone będą międzynarodowe lotnicze połączenia czarterowe (za granicami kraju 

są ludzie, którzy wracają z urlopów) 

 zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób 

 ograniczenia zgromadzeń dotyczą wszystkiego typu uroczystości, prywatnych, 

publicznych, religijnych, samorządowych, administracyjnych 

 zamknięte zostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne podobne miejsca 

rozrywki. Restauracje mogą jednak sprzedawać jedzenie na dowóz 


