
 
 
 
                             Dnia 28.05.2020r. 

Szanowni Państwo, 

Na wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister 

kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zaprezentowali kolejne działania luzujące ograniczenia nałożone                     

w związku z pandemią koronawirusa w ramach IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Znoszenie 

ograniczeń nastąpi w dwóch terminach: 

 

Od 30 maja (sobota): 

• zniesiony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, pod warunkiem 
zachowania co najmniej dwumetrowej odległości od innych. Obowiązek wciąż będzie obejmował 
osoby przebywające w sklepach, środkach komunikacji, kościołach, kinach i teatrach, salonach 
masażu i tatuażu, urzędach, 

• zostaną zniesione ograniczenia w handlu (zlikwidowane zostaną limity klientów, także                                 
w restauracjach, kawiarniach i barach), 

• zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego (przy 
zachowaniu obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz kościołów i świątyń), 

• dopuszczone zostanie organizowanie zgromadzeń do 150 osób w przestrzeniach otwartych, jeżeli 
uczestnicy będą utrzymywać dystans 2 metrów i będą mieli zasłonięte nos i usta, 

• nastąpi możliwość otwarcia restauracji i barów hotelowych. 
 

Od 6 czerwca (sobota): 

• ponownie zostaną otwarte kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, cyrki. Ich działalność będzie 
jednak obwarowana pewnymi warunkami: 

o do właściciela należeć będzie decyzja o otwarciu, 
o na widowni będzie mogło być zajętych do 50 proc. miejsc, 
o obowiązywać będzie nakaz zasłaniania nosa i ust, 

• zostaną otwarte baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony 
masażu i tatuażu przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 

• dopuszczona zostanie możliwość organizacji wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób (bez 
obowiązkowych maseczek). 

 

Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie. 

 

Jednocześnie przypominamy, że organizacja pracy w poszczególnych zakładach pozostaje w gestii pracodawców                 

z GK PGE, dla których zdrowie Pracowników jest kwestią priorytetową, a wszystkie decyzje podejmowane w tym 

zakresie mają na celu zapewnienie wszystkim bezpiecznych warunków pracy.  

 

Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

 


