OBOSTRZENIA PANUJĄCE W STREFIE ŻÓŁTEJ I CZERWONEJ
OBSZAR
Organizacja kongresów i targów
Wydarzenia sportowe

STREFA ŻÓŁTA

STREFA CZERWONA

1 osoba na 4 mkw
25% widowni

zakaz organizacji
bez publiczności

25% publiczności

zakaz organizacji

25% publiczności

zakaz organizacji

Gastronomia

100 osób
1 osoba na 4 mkw

Działalność hotelarska

dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek

Aquaparki i baseny
Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki
rekreacyjne
Siłownie
Kina

75% obłożenia obiektu w aquaparkach

zakaz organizacji
1 osoba na 4 mkw
dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i
dyskotek
75% obłożenia obiektu w aquaparkach

1 osoba na 10 mkw

zakaz

1 osoba na 7 mkw
25% publiczności
warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny
wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z
materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni
przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego
limit 150 osób, odstęp 1,5 m

1 osoba na 10 mkw
25% publiczności

w miejscach jak dotychczas
obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów
lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków
do dezynfekcji rąk
zakaz prowadzenia działalności

wszędzie w przestrzeni publicznej
obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu
towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub
stosowania środków do dezynfekcji rąk
zakaz prowadzenia działalności
w miejscu, w którym jest prowadzona taka
działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz
obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient
wymaga opieki, także jego opiekun.

Wydarzenia
kulturalne, jeżeli
odbywają się:

w pomieszczeniach
na obiektach sportowych na
otwartej przestrzeni
na otwartej przestrzeni

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Zgromadzenia
wydarzenie religijne odbywa
się w budynku
Kościoły:
wydarzenie religijne odbywa
się na zewnątrz
Wesela i inne uroczystości „rodzinne”
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju
Transport zbiorowy
Maski
Handel
Kluby nocne, dyskoteki
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

zakaz

limit 150 osób, odstęp 1,5 m
50% obłożenia budynku + obowiązek zakrywania
obowiązek zakrywania ust i nosa
ust i nosa
150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i
odstęp 1,5 m odległości między osobami lub zakrycie ust i nos
nosa (niezależnie od dystansu)
limit 100 osób
limit 50 osób
limit 100 osób
limit 50 osób
50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby
100 % liczby miejsc siedzących albo 50 % liczby wszystkich
wszystkich miejsc siedzących i stojących
miejsc siedzących i stojących

w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność
przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w
przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

