
Szanowni Państwo, 
 
W środę, 4 listopada br., w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister 
zdrowia Adam Niedzielski ogłosili nowe obostrzenia związane z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem 
w naszym kraju. Ograniczenia wprowadzone zostaną w sferach edukacji, kultury i sportu, życia 
społecznego i gospodarki. Większość z nich obowiązywać będzie od najbliższej soboty. 
 
W obszarze edukacji, kultury i sportu:  

• w klasach 1-3 szkół podstawowych od 9 do 29 listopada br. wprowadzona zostaje nauka 
zdalna,  

• w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauka zdalna zostaje przedłużona 
do 29 listopada, 

• w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obwiązywać będzie zdalny tryb nauczania,  

• wydarzenia sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności, 

• działalność basenów, aquaparków, siłowni zostaje zawieszona.  
 
W obszarze życia społecznego:  

• do 29 listopada br. pozostaną zamknięte placówki kultury - teatry, kina, muzea, galerie sztuki, 
domy kultury, ogniska muzyczne itp., 

• do 29 listopada br. w kościołach obowiązywać będzie limit 1 os. na 15 m2,  

• w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku osoby, które nie skończyły 16 lat, mogą 
przemieszczać się tylko pod opieką dorosłego,  

• w zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 5 osób, 

• obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez, 

• osobom w wieku 70+ zaleca się ograniczenie przemieszczania się (z wyjątkiem obowiązków 
zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego oraz sprawowania lub 
uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego). 

 
W obszarze gospodarki: 

• zamknięte zostaną sklepy w galeriach handlowych (z wyjątkiem sklepów z artykułami 
spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi              
i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą oraz 
usługi), 

• w sklepach obowiązywać będą limity klientów: w sklepach do 100 m2 - 1 os./m2, a sklepach 
powyżej 100 m2 - 1 os./15 m2, 

• hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo,  

• zawieszona zostaje działalności sanatoriów, 

• lokale gastronomiczne mogą serwować jedzenie jedynie na wynos i dowóz,  

• w transporcie publicznym obowiązują limity: zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. 
wszystkich miejsc. 

 
Jednocześnie informujemy, że 4 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego. 
Zmiany dotyczą długości nakładanej kwarantanny dla: 
 

• osoby zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem 
Kwarantanna takiej osoby powinna trwać przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji. 
 



• osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku koronawirusa przez lekarza 
POZ 

Kwarantanna u takiej osoby kończy się z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu 
skierowania do wykonania testu diagnostycznego.  
 
Przypominamy, że odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. kwarantanny i izolacji 
zamieszczamy również w intranecie. 
 

GIS przekazał również nową definicję bliskiego kontaktu. Jest to istotne w świetle zalecenia 

prowadzenia Dzienników Kontaktów w pracy. Pracownicy powinni uwzględniać w nich spotkania 

z osobami spełniające następujące kryteria przedstawione przez GIS: 

bliski kontakt to przebywanie m.in. w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą,               

w odległości mniejszej niż dwa metry 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). 

Za bliski kontakt uznaje się też kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu 

zbiorowego obejmujący: osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19 

lub też osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19.  

 
Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
 
 

https://ipk.gkpge.pl/aktualnosci/gkpge/Strony/Kwarantanna-izolacja-w-pytaniach-i-odpowiedziach.aspx

