
Szanowni Państwo, 
 
15 października 2020 r., w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam 
Niedzielski ogłosili nową listę powiatów zaliczanych do strefy czerwonej oraz przedstawili szereg nakazów  
i obostrzeń służących zwalczaniu koronawirusa i minimalizowaniu ryzyka zakażenia w poszczególnych strefach, 
co związane jest z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń i zachorowań. 
 
Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem  
są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych, które zaczną obowiązywać  
od 19 października.  
 
Strefa żółta (cały kraj z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej): 
 

• lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00-21:00. Zajęty może być co drugi stolik.  
Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos; 

• ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących  
lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc; 

• od 19 października – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób,  
bez możliwości zabawy tanecznej; 

• w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4 m2; 

• w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób; 

• w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe; 

• wydarzenia sportowe bez udziału publiczności; 

• w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność; 

• zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni. 
 
Strefa czerwona: 

• ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów  
o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2; 

• od 19 października - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych); 

• podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2; 

• w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób; 

• w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym  
(z wyłączeniem zajęć praktycznych). 

 
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej: 

• lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00-21:00. Zajęty może być co drugi stolik.  
Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos; 

• ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących  
lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc; 

• wydarzenia sportowe bez udziału publiczności; 

• w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność; 

• zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni. 
 
Prezes Rady Ministrów zaapelował jednocześnie o ograniczenie niepotrzebnych kontaktów międzyludzkich  
i imprez, a także o solidarność i odpowiedzialność w stosunku do zaleceń i rygorów.  
 
Szczegóły obostrzeń znajdą się w rozporządzeniu, które dostępne będzie w zakładce intranetowej,  
gdzie publikowane są akty prawne związane z epidemią koronawirusa. Z informacjami można się również 
zapoznać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus  
  
Skierowano Cię na badanie w kierunku COVID-19? Sprawdź, jak się do niego przygotować >>> 
 
Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://ipk.gkpge.pl/aktualnosci/gkpge/Strony/Badanie-w-kierunku-koronawirusa-%E2%80%93-najwa%C5%BCniejsze-zasady.aspx

