
OBOSTRZENIA PANUJĄCE W STREFIE CZERWONEJ  od 7 listopada 2020r.  
 

OBSZAR STREFA CZERWONA – cały kraj 

Przemieszczanie się  

ograniczenia w przemieszczaniu się – 1,5m – minimalna odległość miedzy pieszymi 
       wyłączeni z tego obowiązku są: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku     
       życia); - osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące;  
       - osoby niepełnosprawne, niemogące samodzielnie się poruszać, osoby z orzeczeniem  
       kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 
dzieci i młodzież do 16 roku życia – w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku  
        istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia  pod opieką rodzica lub         
        opiekuna. Wyjątek od zasady: - gdy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, 
        - w weekendy 
seniorzy, zwłaszcza osoby po 70 roku życia,  
         Z wyłączeniem: - wykonywanych czynności zawodowych;  
             - zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego;  
             - sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności  
             lub obrzędów  

Zasłanianie ust i nosa w miejscach 
publicznych 

wszędzie w przestrzeni publicznej.   
z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie 
lekarskie lub dokument potwierdzający: - całościowe zaburzenia rozwoju; - zaburzenia 
psychiczne; - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 
głębokim;  - trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 

Wydarzenia sportowe  bez publiczności 

Kina, muzea, teatry, galerie, biblioteki Zawieszona działalność (obowiązuje do 29 listopada 2020 roku) 

Gastronomia  
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu 
prowadzeniu działalności w zakresie dowozu lub na wynos 

Placówki handlowe 

dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 1 os na 10 m2, a dla sklepów powyżej 100 m2 
powierzchni – 1 os. na 15m2  (obowiązuje do 29 listopada 2020 roku) 
sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem sklepów z artykułami 
spożywczymi, aptek, drogerii, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, 
prasą oraz usługi  (obowiązuje do 29 listopada 2020 roku) 

Działalność hotelarska  
Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych 
(obowiązuje do 29 listopada 2020 roku) 

Baseny, Aquaparki i Siłownie zawieszona działalność 

Szkoły 

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych w klasach 1-3 (obowiązuje od 9 listopada 2020 
roku do 29 listopada 2020 roku) oraz 4-8 nauka w trybie zdalnym (obowiązuje  
do 29 listopada 2020 roku), 
w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym  
(z wyłączeniem zajęć praktycznych) 

Kina Zawieszona działalność (obowiązuje do 29 listopada 2020 roku) 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub 
parki rekreacyjne  

zakaz 

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska  zawieszenie działania sanatoriów  

Zgromadzenia  max. 5 osób 

Uroczystości religijne max. 1 osoba na 15 m2  (obowiązuje do 29 listopada 2020 roku) 

Wesela i inne uroczystości okolicznościowe zakaz organizacji 

Imprezy, spotkania, zebrania max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego  

Targi, wystawy, kongresy, konferencje  mogą się odbywać wyłącznie on-line 

Transport zbiorowy zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc 

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu 
w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz 
obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. 

Kluby nocne, dyskoteki  zakaz prowadzenia działalności 

 


