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Od 18 stycznia wraca nauczanie stacjonarne, na razie tylko w klasach 1-3. Lista
pozostałych obostrzeń pozostaje bez zmian, która dla przypomnienia publikujemy w
dalszej części.

Lista aktualnie obowiązujących zakazów:

- zamknięcie hoteli dla gości za wyjątkiem: służb mundurowych, medyków, pacjentów
szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyłączone z tego przepisu są także hotele
pracownicze.
- zamknięcie stoków narciarskich,
- zamknięcie infrastruktury sportowej za wyjątkiem użycia przez sportowców zawodowych,
- 10 dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski transportem
zorganizowanym,
- zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego
opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie),
- 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.
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