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"Wprowadzamy kolejne ograniczenia - m.in. w przemieszczaniu się" - zapowiedział
premier Mateusz Morawiecki. Cała lista nowych obostrzeń w dalszej części, dodam
jednak teraz, że matury, egzaminy ósmoklasisty i wybory odbędą się zgodnie z
planem: "Nie widzę powodu, żeby egzaminy maturalne, egzamin ósmoklasisty, wybory
prezydenckie się nie odbywały" - powiedział premier.

Od teraz zezwolono tylko na:

- wyjście do pracy, sklepu czy do załatwienia spraw niezbędnych do życia (w tym spraw
zwierząt też),
- w transporcie publicznym połowa miejsc siedzących,
- gromadzenie się do dwóch osób, nie tyczy się członków rodziny;
- liczba wiernych ograniczona do 5 osób (nie licząc osób sprawujących nabożeństwo).
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W odpowiedzi na Wasze pytania odnośnie doprecyzowania powyższego zapisu, chodzi
głównie o spacery, o definicję rodziny, urodzin w domu itp załączam poniżej informacje ze
strony rządowej www.gov.pl

Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw? 



Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można
zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu
przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin).  Zalecamy,
aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.

Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych
osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym
rekreacyjna jazda na rowerze?

Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych
potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych.
Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że
powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak
rodzin).

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz
mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
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