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KOLEJNE KROKI W WALCE Z KORONAWIRUSEM
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W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzane są kolejne ograniczenia. Od 1
kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego
opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi m.in. wysoka
grzywna. Oprócz tego zmienione są zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i
zawieszona działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?
Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków
stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko
zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie
kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy
ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.
Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może
wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.
PRZYKŁAD: To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15
klientów.
PRZYKŁAD: Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu
nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD: Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym

momencie maksymalnie 60 klientów.
Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona
przez 2.
PRZYKŁAD: Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej
65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób
powyżej 65. roku życia.
Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one
funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa
w nich personel medyczny.
Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się
wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków
służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy
mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym
mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia
2020 z powodu:
powrotu z zagranicy
kontaktu z zarażonym
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.
Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie
będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i
prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica,
opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można

wychodzić z domu z wyjątkiem:
dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją ﬁrmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo
dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością.
wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz
potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej działalności.
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne.
Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków
jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym
samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i
bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których
praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w
pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport
niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.
PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa. Przeczytaj i zastosuj się! ►
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KWP w Lublinie
Kary administracyjne za złamanie zasad kwarantanny
Zamiast odbywać kwarantannę jeździł ze swoją dziewczyną na zakupy
Dwukrotnie złamał przepisy dotyczące kwarantanny
KWP w Poznaniu
Kara za niestosowanie się do zasad kwarantanny
KWP w Łodzi
Policyjne apele słychać także z ambony
Naruszył obowiązek kwarantanny – grozi mu surowa kara
Nie zastosowali się do ograniczeń
Służby sprawdzają przestrzeganie przepisów w związku epidemią
Na mszy nie może być więcej niż 5 wiernych
Policjanci reagują na łamanie przepisów
Pracowity weekend rawskich policjantów
Naruszyli obowiązek kwarantanny- grozi im surowa kara
Przypadki naruszeń obowiązujących przepisów
Kolejne złamanie kwarantanny
Towarzyskie spotkanie zakończyło się mandatami
Mandaty i wnioski o ukaranie do sądu
Nie zastosowali się do zakazu!
Złamali zasady gromadzenia się
Działania piotrkowskich policjantów na rzecz walki z koronawirusem|
Zakłady usługowe powinny być zamknięte
KWP w Rzeszowie
Mundurowi sprawdzają stosowanie się do zakazów
Zachowajmy bezpieczeństwo podczas przedświątecznych zakupów
Policjanci sprawdzają przestrzegania obowiązujących ograniczeń
Policjanci reagują na naruszenia zakazów
Policjanci interweniują wobec łamiących zakazy
Pomimo zakazu spotkał się ze swoją 16-letnią dziewczyną
Pacjent z podejrzeniem koronawirusa uciekł ze szpitala
Rzeszowscy policjanci sprawdzają przestrzeganie nowych przepisów. Apelujemy o pozostanie w
domach
Policjanci interweniują wobec łamiących zakazy
Policjanci i żołnierze sprawdzają przestrzeganie nowych, zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
KWP w Katowicach
Prywatka w czasie epidemii może okazać się bardzo kosztowna
Odpowie za rozboje i niestosowanie się do zakazu przemieszczania się
Nie stosował się do zasad kwarantanny, teraz za to odpowie
Pierwsze dotkliwe kary pieniężne za niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa
Pijany pojechał wyrzucić śmieci do lasu
Śląscy policjanci kontrolują i konsekwentnie egzekwują nowe przepisy prawa
Bielscy policjanci i żołnierze kontrolują przestrzeganie nowego prawa
Kolejni ukarani za nieprzestrzeganie ograniczeń w związku z epidemią Covid-19
Nie potraﬁł określić celu podróży
Pojechał do sklepu, odpowie za złamanie zasad kwarantanny
Tyscy policjanci wyciągają konsekwencje z lekceważenia przepisów
KWP w Gorzowie Wlkp.
To nie czas na plażowanie! Działania policjantów

Zero tolerancji za łamanie zakazów
Policjanci przy wykorzystaniu drona sprawdzają, aby na targowiskach i innych miejscach nie
przebywało zbyt wiele osób #koronawirus
To był mecz o najwyższą stawkę – 16 osób grało w siatkówkę zamiast zostać w domu
Zadzwonił po pogotowie, a potem zuchwale okradł ratownika medycznego- zatrzymany przez
policjantów
Nie ma taryfy ulgowej dla osób łamiących zalecenia w czasie epidemii
Po 5 tys. zł zapłacą mężczyźni, którzy złamali kwarantannę w lubuskiem
Policjanci w trosce o życie Polaków. Sprawdzamy stosowanie się do nowych ograniczeń
KWP w Szczecinie
Szczecińscy policjanci prowadzą wzmożone kontrole w związku z zaostrzeniem przepisów
Kolejny dzień dbania o przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa
Policjanci sprawdzają przestrzeganie nowych zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
KWP w Olsztynie
Funkcjonariusze łączą siły, sprawdzają czy zasady są przestrzegane i stanowczo reagują w
przypadku ich łamania
Kwarantanna to nie żart! A za złamanie jej zasad lub wywołanie bezpodstawnej interwencji służb
grożą wysokie kary
KWP w Bydgoszczy
Wspólne kontrole policjantów i strażników gminnych
Policyjne patrole na quadach w bydgoskim Myślęcinku
Wspólnie kontrolowali tereny leśne
Represje dla osób łamiących zakazy
Właścicielka salonu fryzjerskiego otworzyła zakład – musi liczyć się z surową karą
W Sądzie w Rypinie zapadły pierwsze wyroki w sprawie złamania zasad kwarantanny
Złamali zasady kwarantanny. Zapłacą po 5 tys. złotych
Wspólne służby brodnickich policjantów, strażników i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
Nieodpowiedzialne zachowanie mieszkańców nakielskiej gminy oceni sąd
Złamali zasady kwarantanny – nie unikną odpowiedzialności. Policja przestrzega przed
lekkomyślnością
Chełmińscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
Golubsko-dobrzyńscy policjanci kontrolują tereny leśne
Policjanci są konsekwentni wobec osób łamiących obowiązujące zakazy
Policjanci, strażnicy łowieccy i dron strzegą bezpieczeństwa mieszkańców pow. radziejowskiego
Włocławscy policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi i rybackimi kontrolują tereny objęte zakazem
wstępu
Rodzice pouczeni za brak właściwego nadzoru nad dziećmi
Policyjni „wodniacy” sprawdzali respektowanie przepisów nad Zalewem Koronowskim
Nakielska „drogówka” kontroluje przewoźników
Wspólne patrole policjantów i leśników w lasach państwowych
Różne mundury na ulicach – jeden cel - bezpieczeństwo
Odpowiedzą za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze stanem epidemii
Nieprzestrzeganie kwarantanny może drogo kosztować
Wspólne patrole z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców
Wspólne służby policjantów i żołnierzy WOT
Patrole policjantów z bydgoskiego Szwederowa
My dbamy o Wasze bezpieczeństwo, Wy zostańcie w domach
Mandaty za spontaniczne spotkanie w ogródku piwnym
Policjanci kontrolują limit pasażerów w autobusach
Nieodpowiedzialność mieszkańców Nakła oceni sąd
Złamał kwarantannę, zostanie ukarany. Policjanci ostrzegają przed lekkomyślnością

Otworzyła salon pomimo zakazu
Wspólne patrole na ulicach Włocławka policjantów i strażników miejskich
Inowrocławscy policjanci intensywnie patrolują ulice
Wpuszczała klientów do pubu tylnymi drzwiami
Służba brodnickich policjantów w walce z epidemią
Tucholscy policjanci apelują do mieszkańców o pozostanie w domach
Patrole radziejowskich policjantów sprawdzają zachowania mieszkańców w związku epidemią
Złamał zasady kwarantanny- słono za to zapłaci
Policjanci intensyﬁkują działania w związku z epidemią
Policyjni „wodniacy” dbają o bezpieczeństwo bydgoszczan
Dron kontrolował miejsca gromadzenia się osób
KWP we Wrocławiu
Codzienność dolnośląskich policjantów w czasie epidemii koronawirusa
Dolnośląscy policjanci w obliczu wprowadzonych nowych obostrzeń intensyﬁkują działania związane
z ograniczaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa
Policjanci sprawdzają przestrzeganie kwarantanny oraz wprowadzonych nowych zaostrzonych zasad
bezpieczeństwa. Nie wszyscy się do nich stosują
KWP w Gdańsku
#zostań w domu, my zadbamy o twoje bezpieczeństwo
Dostał 10 tys. kary za łamanie zakazu kwarantanny
Kolejne kary za niestosowanie się do przepisów podczas stanu epidemii
Nowe obostrzenia - podsumowanie pierwszego weekendu kwietnia na terenie powiatu
nowodworskiego
Odpowie za złamanie kwarantanny
Policjanci ukarali mandatem mężczyznę, który fałszywie poinformował o kontakcie z osobą zakażoną
COVID-19
Wzmożone kontrole przestrzegania przepisów
Wspólne patrole z innymi służbami oraz kary za naruszenie przepisów
Więcej patroli i stanowcze reakcje mundurowych
Pierwsze kary za złamanie wprowadzonych obostrzeń
Policjanci wspólnie z żołnierzami sprawdzają, czy osoby stosują się do wprowadzonych obostrzeń
KWP w Opolu
Zostań w domu - razem zdziałamy o wiele więcej
Egzekwujemy przepisy związane ze stanem epidemii
Konsekwencje za lekceważenie wprowadzonych obostrzeń
W walce z koronawirusem bądźmy zapobiegliwi i rozważni również na działkach
Egzekwujemy przepisy związane ze stanem epidemii
Nie zastosowali się do kwarantanny domowej - poniosą tego konsekwencje
Odpowiedzą za niestosowanie się do zasad kwarantanny
Dla dobra siebie i bliskich - aktualne obostrzenia w walce z koronawirusem
Konsekwencje za nieprzestrzeganie obostrzeń
KWP w Krakowie
Dziesięć samochodów z turystami zawróconych na zakopiance
Ognisko, pieczone kiełbaski i alkohol nad rzeką w czasie epidemii
Grupa młodych osób poszła na pieszą wycieczkę z powiatu krakowskiego do powiatu wadowickiego,
kolejni wybrali się na jezioro
Surowe kary za nieprzestrzeganie obowiązujących obostrzeń na terenie powiatu brzeskiego
Z premedytacją łamali zakaz spotkań. Czas pobłażania już minął. Otrzymali kary po 5000 zł
Krakowscy policjanci telefonicznie informują o obowiązku zainstalowania aplikacji ,,Kwarantanna
domowa’’
Sądecczyzna. Intensywne działania policjantów z lądu i powietrza na rzecz walki z

rozprzestrzenianiem się epidemii
Policyjne patrole rowerowe włączyły się w sprawdzanie obowiązujących przepisów
Pięciu młodych mężczyzn grało w piłkę. Dostali mandaty w kwocie 500 złotych
Impreza urodzinowa w czasie epidemii
Mimo zakazu przemieszczania się i spotkań pili razem alkohol i próbowali ujeżdżać konia
Podsumowanie weekendowych działań w Krakowie. Nałożono wysokie kary!
Niespodziewane kontrole. Podczas drugiej wizyty policjantów jednego z domowników nie było już w
domu
Pomimo obostrzeń motocykliści wyruszyli na wycieczki. Jeden nich po pościgu został zatrzymany
Bocheńscy policjanci intensyﬁkują działania w terenie na rzecz walki z koronawirusem
Służby sprawdzają przestrzeganie przepisów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Chełmek. Grupa nieletnich złamała obowiązujące zakazy
Proszowiccy policjanci interweniowali wobec osób niestosujących się do obecnie obowiązujących
przepisów
Oświęcim. Służby na straży ochrony życia i zdrowia mieszkańców
Szybka reakcja służb na przypadki łamania obowiązujących zakazów w związku z epidemią
koronawirusa w powiecie bocheńskim
Małopolscy policjanci ruchu drogowego nadzorują przestrzeganie przepisów związanych m.in. z
ograniczeniem liczby przewożonych pasażerów w środkach komunikacji
Policjanci z Chrzanowa egzekwują obostrzone przepisy dotyczące wstępu do parków miejskich
Krakowscy policjanci wspólnie z żołnierzami oraz strażnikami miejskimi kontrolują przestrzeganie
nowych przepisów
KWP w Białymstoku
POLICJANCI SPRAWDZAJĄ I POMAGAJĄ OSOBOM NA KWARANTANNIE
Policjanci sprawdzają i pomagają osobom na kwarantannie
15 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie kwarantanny
Złamali zakaz - ujawnił ich dron
Posiadali narkotyki i złamali zakaz gromadzenia się osób
Szybka interwencja policjantów wobec osoby z grupy ryzyka
Impreza poczas kwarantanny - błyskawiczna interwencja policjantów
Poszukiwany 34 - latek złamał zakaz i wyszedł po piwo
KWP w Gorzowie
Pościg za kierowcą. Zarzuty i 10 tysięcy kary-bo powinien przebywać w kwarantannie
Wspólne działanie służb - Policja i Straż Miejska w walce z pandemią

