ДІЮЧІ ПРАВИЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ
(актуальні на 11 квітня 2020 року)
Порушення обов'язку госпіталізації, карантину або ізоляції у зв'язку з профілактикою,
протидією або боротьбою з COVID-19 карається штрафом до 30 000 злотих.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ, ПОДОРОЖЕЙ,
ПЕРЕБУВАННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
Вихід з дому має бути зведений до абсолютного мінімуму, а відстань від інших пішоходів,
має бути не менше 2 метрів.
Пересуватися можна у випадках:
доїзду до роботи та з роботи (це також відноситься до закупівлі товарів і послуг,
пов'язаних з професійною діяльністю),
волонтерство для боротьби з COVID-19 (стосується надання допомоги людям, що
знаходяться на карантині або тим людям, хто не повинен виходити з дому),
вирішення питань необхідних для повсякденного життя (до яких відносяться, наприклад,
необхідні покупки, покупка ліків, відвідування лікаря, догляд за близькими),
здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням завдань, передбачених Законом про
полювання та Законом про охорону здоров'я тварин та боротьбу з інфекційними
захворюваннями тварин, а також придбанням товарів і послуг, пов'язаних з ними.
Важливо! 2 метри – мінімальна відстань між пішоходами.
Введено обов'язок підтримувати як мінімум 2-метрову відстань між пішоходами. Це також
стосується сімей та близьких осіб.
Виключення з цього обов'язку:
батьки з дітьми, які потребують догляду (до 13 років),
а також інваліди, не здатні самостійно пересуватися, особи з довідкою про необхідність
спеціальної освіти та їх опікуни.
Діє: до 19 квітня 2020 року
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ЗАБОРОНА ВИХОДУ НА ВУЛИЦЮ
НЕПОВНОЛІТНІХ БЕЗ СУПРОВОДУ ДОРОСЛОГО
Діти та підлітки, які не досягли 18 років, не можуть вийти з дому без нагляду.
Тільки присутність одного з батьків, законного опікуна або когось з дорослих виправдовує їх
присутність на вулиці і тільки в певних випадках:
доїзду на роботу та з роботи,
волонтерства для боротьби з COVID-19,
або вирішення питань, необхідних для повсякденного життя.

ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ГРОМАДСЬКИХ
МІСЦЯХ З ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ
Заборона поширюється на парки, зелені зони, набережні, бульвари, ботанічні, зоологічні,
йорданські сади. Заборона також поширюється на пляжі. Заборонено використовувати
міські велосипеди.

ГРОМАДСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ
тільки половина сидячих місць в автобусі, трамваї або метро може бути зайнята.
Найкраще, щоб кожне друге сидіння залишалося порожнім. Якщо посадочних місць в
транспортному засобі 70, то перебувати в салоні може максимум 35 осіб. Діє: до 19 квітня
2020 року

АВТОМОБІЛІ БІЛЬШІ,
НІЖ 9 ОСОБОВІ
В автомобілі, що перевищує 9 місць, максимум половина місць може бути зайнята.
Важливо! Обмеження не поширюється на легкові автомобілі.
Діє: до 19 квітня 2020 року
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ОБМЕЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ
ЗУСТРІЧЕЙ, ЗАХОДІВ АБО ЗБОРІВ
Всі збори, заходи або зустрічі більше 2 осіб заборонені. Ці обмеження не стосуються
зустрічей з близькими.
Виключення: заклади праці.
Однак, роботодавці повинні забезпечити додаткові заходи безпеки своїм співробітникам:
працівники зобов'язані використовувати рукавички або повинні мати доступ до
дезінфікуючих засобів,
робочі місця окремих осіб повинні знаходитися на відстані не менше 1,5 метра один від
одного.
Якщо роботодавець не в змозі забезпечити такої відстані (1,5 м) з об'єктивних причин,
наприклад, тому, що виробнича лінія не дозволяє цього, існує можливість відійти від цього
правила, проте тільки за умови забезпечення засобами індивідуального захисту для
боротьбою з епідемією.
Важливо! Роботодавець повинен запровадити ці заходи безпеки з четверга, 2 квітня 2020
року. Діє: до скасування обмежень

ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛЕРЕЙ
І ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ
Комерційна діяльність в торгових центрах може здійснюватись тільки у наступних галузях:
продукти харчування,
косметичні засоби (за винятком парфумерії, прикрас),
туалетні приналежності та засоби для чищення,
медичні та фармацевтичні вироби,
ремонтно-будівельні вироби (тільки з понеділка по п'ятницю),
преса,
товари для тварин,
паливо.
Важливо! Медичні, банківські, страхові, поштові послуги, послуги з прання або
гастрономічні послуги (доставка та винос) можуть надаватись в торгових центрах . Проте, на
території торгових центрів виключені, так звані, торгові острови.
Діє: до скасування обмежень
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КІЛЬКІСТЬ КЛІЄНТІВ ЯКІ ОДНОЧАСНО
ПЕРЕБУВАЮТЬ В МАГАЗИНІ, НА РИНКУ ТА ПОШТІ
Магазини та пункти обслуговування
У кожен магазин (як невеликий, так і великий), а також в кожне службове приміщення може
увійти максимум стільки людей, скільки є всіх касових апаратів або платіжних точок,
помножити на 3. Це означає, якщо в магазині 5 касових апаратів, то тільки 15 клієнтів
одночасно можуть перебувати на території магазину.
Години для літніх людей
З 10: 00 до 12: 00 магазини і пункти обслуговування можуть приймати і обслуговувати тільки
осіб старше 65 років. В інший час, магазини і сервісні приміщення доступні для всіх. У тому
числі для людей старше 65 років життя Важливо! Автозаправні станції виключені з так
званих "годин для літніх людей".
Аптеки ж, протягом цих двох годин, з 10: 00 до 12: 00 зможуть обслуговувати також тих, для
кого придбання лікарського засобу або продуктів харчування, спеціального призначення
необхідно у зв'язку з раптовою загрозою життю або здоров'ю.
Ринки
На території ринку або базару може перебувати максимум стільки ж людей, скільки є
торгових точок, помножити на 3. Таким чином, якщо на місцевому базарі нараховується 20
таких точок, то одночасно на його території може перебувати до 60 клієнтів.
Поштове відділення
У відділенні пошти може перебувати одночасно стільки ж людей, скільки поштових
віконець, помножене на 2. Якщо в приміщенні 5 віконець, то одночасно на його території
може перебувати 10 осіб.

ВЕЛИКІ БУДІВЕЛЬНІ
МАГАЗИНИ
На чому полягає обмеження? У вихідні дні великі будівельні магазини будуть зачинені.
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ЗАКРИТТЯ ВСІХ ПЕРУКАРЕНЬ, КОСМЕТИЧНИХ, ТАТУ І
ПІРСИНГОВИХСАЛОНІВ, ПРИЗУПИНЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Всі, без винятків, перукарні, косметичні, тату - і пірсингові салони зачиняються. Такі послуги
також не можуть надаватись за межами салонів - наприклад, про відвідування на дому не може
бути й мови. Також призупинено проведення реабілітаційних процедур і масажів – як в
громадських, так і в приватних установах. Виняток становлять ситуації, коли реабілітація
абсолютно необхідна за станом здоров'я пацієнта.
Діє: до 19 квітня 2020 року

РЕЛІГІЙНІ
УРОЧИСТОСТІ
Не більше 5 осіб одночасно може приймати участь в масовому або іншому релігійному
обряді, за винятком тих, хто проводить службу (у разі похорону – осіб, найнятих в
похоронному бюро)
Важливо! Закликаємо приймати участь у релігійних заходах онлайн через телебачення,
радіо або інтернет.
Діє: до 19 квітня 2020 року

ПОЛЬСЬКИЙ КОРДОН
ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
Кордони Польщі можуть перетинати тільки і виключно:
громадяни Республіки Польща,
іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща або перебувають під
постійною опікою громадян Республіки Польща, особи, які мають Карту Поляка,
дипломати,
особи, які мають право на постійне або тимчасове перебування на території Республіки
Польща або дозвільні документи на роботу,
у виключних випадках, комендант відділу прикордонної служби, після отримання згоди
головного коменданта прикордонної служби, може дозволити іноземцю в'їзд на
територію Республіки Польща в порядку, встановленому законом від 12 грудня 2013
р.Про іноземців (Dz. U. 2020 р. поз. 35),
іноземці, які керують транспортним засобом, що використовується для перевезення
вантажів.
Важливо! Вантажний транспорт працює нормально (в звичайному
режимі). Діє: до 3 травня 2020 року
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ІНТЕРНЕТ УРОКИ
Рекомендації: всі школи та вищі навчальні заклади в Польщі закриті. Уроки і заняття
проводяться не стаціонарно, а через Інтернет з використанням платформ електронного
навчання. Дистанційні уроки проводяться за певними правилами. Вчителі та учні на сайті
www.gov.pl/zdalnelekcje можуть знайти навчальні матеріали, які відповідають основній
поточній навчальній програмі.
Важливо Батькам дітей, у віці до 8 років при закритті ясел, дитячого садка, школи або
дитячого клубу - надається додаткова допомога по догляду.
Діє: до 26 квітня 2020 року

ОБМЕЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯСЕЛ,
ДИТЯЧИХ КЛУБІВ І ДИТЯЧИХ САДКІВ
Рекомендації: діяльність ясел, дитячих клубів і дитячих садків припинена. Питання про
стягнення оплати з батьків під час їх призупинення має бути врегульоване в статуті дитячого
садка, а також у договорі з батьками.
Важливо! Батькам дітей, у віці до 8 років при закритті ясел, дитячого садка, школи або
дитячого клубу - надається додаткова допомога по догляду.
Діє: до 26 квітня 2020 року

ОБМЕЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
РЕСТОРАНІВ, КАФЕ ТА БАРІВ
Рекомендації: всі ресторани, кафе та бари можуть надавати лише послуги на винос та з
доставкою. Немає можливості подавати їжу або напої.
Діє: до скасування обмежень

ОБМЕЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Рекомендації: всі заклади культури залишаються закритими. Це між іншим музеї, художні
галереї, театри, філармонії, опери, кінотеатри, кіноклуби, бібліотеки, архіви та постійна
діяльність, пов'язана з культурою. Також призупинено заняття в художніх школах.
Важливо! Тренажерні зали, басейни, фітнес- та танцювальні клуби зачинені до скасування
обмежень.
Діє: до скасування обмежень
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ОБМЕЖЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІСІВ
З 3 квітня по 19 квітня включно Державні Ліси вводять тимчасову заборону на вхід до лісу, а
національні парки залишаються закритими.

КАРАНТИН
Обмеження стосуються осіб, які:
вповертаються з-за кордону,
перебували в контакті з інфікованими людьми (або потенційно інфікованими) коронавірусом,

перетинають кордон з метою виконання робіт
на території сусідньої держави або на
території Республіки Польща (від 27.03.2020),
проживають з людиною, яка була направлена на карантин (положення набуло чинності
01.04.2020 і стосується осіб, які потрапили на карантин з цієї дати).
На чому полягає? Карантин триває 14 днів. За цей час:
ні в якому разі не можна залишати будинок,
прогулянки з собакою, вихід в магазин або до лікаря заборонені,
у разі, якщо людина, що знаходиться на карантині, має близький
контакт з іншими
людьми вдома - вони також повинні бути поміщені на карантин,
при виявленні ознак захворювання (нездужання, лихоманка,
кашель, задишка)
обов'язково повідомте про це по телефону санітарно-епідеміологічну станцію.
Якщо особа, яка підлягає карантину, не має можливості провести його вдома, то воєводи
мають приміщення для карантину і така особа може бути туди відправлена.
Важливо! Поліція, в рамках патрулювання, відвідує людей, які перебувають на карантині і
перевіряє чи залишаються вони за місцем свого проживання. Законодавство передбачає
можливість накладення фінансового штрафу до 30 000 злотих для тих людей, які карантину
не дотримуються. Рішення про конкретний розмір штрафу завжди індивідуальне.
Важливо! Якщо особа повертається з-за кордону і не має можливості провести карантин
вдома, то воєводи виділяють приміщення для карантину.
Будь-які питання і сумніви щодо карантину, введеного при перетині кордону, можна
направити за адресою: kwarantanna@poznan.uw.gov.pl або зателефонувати з понеділка по
п'ятницю в годинах 8:00-16:00 за номером 61 854 15 42 або 61 854 19 17.
Діє: до скасування обмежень
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ЗАКРИТТЯ ГОТЕЛІВ ТІ ІНШИХ МІСЦЬ
ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ
Готелі та інші місця тимчасового розміщення (діючі за принципом
оренди житлового приміщення) закриті.

короткострокової

Вони можуть залишатися відкритими тільки виключно для:
осіб, які знаходяться на карантині або в ізоляції,
медичного персоналу
осіб, які знаходяться у відрядженні та осіб, які користуються
послугами об'єктів
розміщення, в рамках виконання своїх обов'язків (це стосується, зокрема,
будівельників), осіб, які поселились туди до 31 березня 2020 року.
Важливо! Якщо перед набранням чинності нових правил, особа зупинилась на ночівлю в
готелі, вона може закінчити своє перебування в ньому, як і планувалося.

ВІДДАЛЕНА РОБОТА
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
Державні установи виконуватимуть свої обов’язки у віддаленій формі.
Виняток можуть становити процедури, у рамках яких, віддалена робота не гарантує
виконання службовцями своїх ключових обов’язків.
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