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Szanowni Państwo, 
 
Na wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz 
Szumowski oraz minister edukacji Dariusz Piontkowski zaprezentowali kolejne działania luzujące 
ograniczenia nałożone w związku z pandemią koronawirusa. Przedstawione działania związane są  
z wdrożeniem trzeciego etapu odmrażania polskiej gospodarki. Przedstawiciele administracji rządowej 
wyraźnie podkreślają, że powrót do normalnego życia musi odbywać się z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, ostrożnością i odpowiedzialną postawą każdego z nas.  
 
Zgodnie z przekazanymi informacjami przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych  
z koronawirusem rozkłada się na trzy terminy.  
 
Od 17 maja: 

• Podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. 

• Dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna. 
 
Od 18 maja: 

• Częściowo otwarte zostaną usługi gastronomiczne, bary i kawiarnie - zarówno jeśli chodzi  
o konsumpcję w lokalu, jak i w ogródku. Wdrożony zostanie reżim sanitarny - ustanowiony 
zostanie limit osób w lokalu (1 osoba na 4 m2), wymóg dezynfekcji stolika po każdym kliencie 
czy zachowanie 2 m odległości między stolikami. 

• Otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich z uwzględnieniem wzmożonych wymogów 
sanitarnych (obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic  
u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala), przyjmowanie klientów  
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. 

• Otwarte zostaną częściowo hale sportowe i orliki, z odpowiednimi ograniczeniami dotyczącymi 
przede wszystkim liczby korzystających z nich osób. 

• Będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych oraz zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną 
rewalidację. 

• Otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-
edukacyjną (schroniska młodzieżowe, świetlice środowiskowe). 

• Możliwe będzie prowadzenie zajęć w szkołach policealnych - za zgodą słuchaczy.  

• Zmianie ulegną zasady dotyczące transportu publicznego (na pokład środka transport wejdzie 
liczba osób równa połowie miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących  
i stojących). 

• Poluzowane zostaną ograniczenia w obszarze kultury poprzez umożliwienie działalności kin 
plenerowych, wznowienie prac na planach filmowych, wznowienie nagrań fonograficznych, 
wznowienie indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych oraz prób i ćwiczeń. 

 
Od 25 maja: 

• Zaistnieje możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 

• Przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach 
(stacjonarnie dla studentów ostatnich lat studiów) oraz zajęć, które nie mogą być realizować 
zdalnie.  

• Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów VIII klas, 
przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać 



się indywidualnie lub w małych grupach (od 1 czerwca tę możliwość będą mieli także uczniowie 
pozostałych klas i z pozostałych przedmiotów). 

• Uczniowie III klas techników będą mogli realizować praktyki i staże u pracodawców. 
 
Podkreślono, że to rodzice będą decydować o skorzystaniu z możliwości uczestnictwa w zajęciach  
dla swoich dzieci, a tym, którzy się nie zdecydują, będzie przysługiwał zasiłek. 
 
Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie. 
 
Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują nas wszystkich podstawowe zasady bezpieczeństwa 
dotyczące zachowania 2-metrowej odległość od innych w przestrzeni publicznej, obowiązkowego 
zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, świadczenia pracy w trybie zdalnym, jeśli tylko  
jest to możliwe oraz pozostania w domu, jeśli możemy.  


