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Dzisiaj w życie weszło najnowsze rozporządzenie rady ministrów wprowadzające
kolejne pandemiczne ograniczenia. Część zapisów została już przedstawiona w
ubiegłym tygodniu przez Premiera na specjalnej konferencji prasowej, lista obostrzeń
jest jednak dłuższa.

Prawdopodobnie jednym z najważniejszych ograniczeń jest zakaz zgromadzeń powyżej
5 osób nie zamieszkujących wspólnie lokalu w którym spotkanie się odbywa.

Przedłużono obowiązywanie lub zmieniono zapis następujących przepisów:
- zakaz działalności dyskotek i klubów nocnych itp.,
- zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness,
- zakaz działalności hoteli z wyłączeniem podróży służbowych i hoteli robotniczych,
- zakaz działalności kin, teatrów, muzeów itp.,
- zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych,
- zakaz uczestnictwa w nabożeństwach więcej niż 1 osoby na 15 m2,
- ograniczenie działalności bibliotek przez wprowadzenie limitu 1 osoby na 15 m2,
- otwarcie galerii handlowych z ograniczeniami przez wprowadzenie limitu 1 osoby na 10 m2
w sklepach do 100 m2 i limitu 1 osoby na 15 m2 w sklepach powyżej 100 m2,
- zakaz prowadzenie działalności leczniczej polegającej na rehabilitacji realizowanej w trybie



turnusów,
- zakaz poruszania się środkami komunikacji zbiorowej osób w liczbie większej niż wynosi
50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących,
- zakaz poruszania się pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można
przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących,
- zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem
imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres
miejsca zamieszkania oraz m.in. spotkań służbowych, egzaminów i szkoleń wykazanych w
rozporządzeniu, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób
nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią
zamieszkujących lub gospodarujących.

Nadal obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Opisywane rozporządzenie wprowadziło także zapowiadane ferie z jednym terminem dla
całego kraju – od 4 do 17 stycznia.

Podczas wczorajszego głosowania Sejm RP przegłosował nowelizację tzw. ustawy
Covidowej dodając zapis o wprowadzeniu dodatkowej niedzieli handlowej już za tydzień 6
grudnia.

W tak zwanym międzyczasie rząd zmienił sposób dystrybucji danych o wykrytych nowych
zakażeniach. Zmiana sprowadza się do publikowania komunikatów wyłącznie przez organ
rządowy m.in. na specjalnej stronie z interaktywną mapą. Od tej pory ani powiatowe ani
wojewódzkie sanepidy nie będą publikować lokalnych statystyk.
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