
 
Szanowni Państwo, 
 
W sobotę, 21 listopada br., odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego                         
i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca zasad i obostrzeń, które będą obowiązywać                           
w kolejnym etapie walki z epidemią koronawirusa, po 29 listopada br. 
 
Obecnie trwają prace nad projektami rozporządzeń dotyczących funkcjonowania gospodarki przez 
najbliższe trzy tygodnie z uwzględnieniem różnych scenariuszy rozwoju epidemii. Mają zostać w nich 
ujęte m.in. poniższe obostrzenia: 

• od przyszłej soboty, 28 listopada br., placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym 
reżimie sanitarnym, jednak placówki gastronomiczne pozostaną zamknięte, 

• nauka zdalna w szkołach będzie prowadzona do Świąt Bożego Narodzenia, 

• zmieni się rozkład ferii zimowych – uczniowie ze wszystkich województw będą mieć ferie                     
w okresie 3-17/18 stycznia 2021 r., 

• trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią ograniczenie przemieszczania się. 
Premier zwrócił uwagę, by nie planować wyjazdów turystycznych do Austrii, Włoch, ale także 
w Polsce, 

• placówki kulturalne i rozrywkowe takie jak: kina, teatry, siłownie i kluby fitness, pozostaną 
zamknięte do 27 grudnia br. 

 
Przedstawiciele rządu podkreślili, że obecne plany mają charakter warunkowy, zależny od liczby 
zachorowań i obciążeń szpitalnych.  
 
 
Informujemy również, że zgodnie z aktualnymi regulacjami skierowanie na test w kierunku COVID-19 
może wystawić obecnie: 

• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady,  

• lekarz dyżurujący w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej, 

• lekarz, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 
oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 

 
Przypominamy o zaleceniu prowadzenia Dzienników Kontaktów w pracy. Pracownicy powinni 

uwzględniać w nich bezpośrednie spotkania spełniające następujące kryteria przedstawione przez GIS: 

bliski kontakt to przebywanie m.in. w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz, bez żadnej osłony np. 

typu pleksi) z osobą chorą przez ponad 15 minut, lub też bezpośredni kontakt fizyczny z osobą 

zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo też bezpośredni kontakt, bez środków ochronnych,                                      

-z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel 

osoby chorej). 
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