
 
 

 
 
 

 
 

Toruń, dnia 10 kwietnia 2020 r. 

 

STAN EPIDEMII W POLSCE – AKTUALIZACJA 

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

• Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nałożono obowiązek zakrywania ust i nosa 

podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, przy 

pomocy części odzieży, maski albo maseczki 

• Zakaz przemieszczania się z dotychczasowymi rygorami odległości, przemieszczania 

się osób małoletnich oraz poszczególnymi wyjątkami zostaje utrzymany do dnia 19 

kwietnia 2020 r. 

• Utrzymane zostają dotychczasowe ograniczenia w środkach publicznego transportu 

zbiorowego i korzystaniu z rowerów miejskich – do dnia 19 kwietnia 2020 r. 

• Utrzymane zostają zakazy korzystania z terenów zielonych pełniących funkcje 

publiczne – do dnia 19 kwietnia 2020 r. 

• Ustanowiono zakaz korzystania z publicznych terenów leśnych – do dnia 19 kwietnia 

2020 r. 

• Utrzymane zostają dotychczasowe ograniczenia w działalności gospodarczej oraz 

zakazy handlu w obiektach wielkopowierzchniowych (powyżej 2000 m2 powierzchni 

sprzedaży) – do dnia 19 kwietnia 2020 r. 

• Utrzymane zostają – do dnia 19 kwietnia 2020 r. - dotychczasowe ograniczenia w 

liczbie osób w obiektach handlowych lub usługowych, na poczcie, stacjach paliw, jak 

również tzw. godziny dla seniorów (pomiędzy 10.00 a 12.00 korzystać mogą 

wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia) 

• Utrzymane zostają wymogi sanitarne w zakładach pracy dot. rękawiczek 

jednorazowych, środków do dezynfekcji i odległości pomiędzy stanowiskami – do 19 

kwietnia 2020 r. 
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• Utrzymano ograniczenia liczby 5 osób uczestniczących w sprawowaniu kultu 

religijnego – do dnia 19 kwietnia 2020 r. (od 20 kwietnia 2020 r. – 50 osób) 

• Nadal obowiązuje zakaz ruchu lotniczego – do 25 kwietnia 2020 r. 

• Wstrzymane przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym 

wykonywanym z przekroczeniem granicy RP – do 26 kwietnia 2020 r. 

• Obowiązkowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski, z dotychczasowymi 

wyjątkami – utrzymana do dnia 26 kwietnia 2020 r. 

• Przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, działalność opiekunów dziennych, szkoły i 

uczelnie pozostają zamknięte do 26 kwietnia 2020 r. 

• Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach został 

przedłużony o dalszy czas zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, nie dłużej niż do 

26 kwietnia 2020 r. 

• Kontrola graniczna i zakaz wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski pozostaje 

utrzymana do dnia 3 maja 2020 r. 

• Utrzymano, do odwołania, zakaz zgromadzeń i innych spotkań – za wyjątkiem 

spotkań z osobami najbliższymi i spotkań związanych z wykonywaniem czynności 

zawodowych, służbowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 

lub rolną, 

• Utrzymano, do odwołania, zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium RP 

respiratorów lub kardiomonitorów oraz obowiązek powiadomienia wojewody o 

zamiarze wywozu lub zbycia środków ochrony osobistej poza terytorium RP 

• Utrzymano, do odwołania, dotychczasowe ograniczenia działalności leczniczej i 

rehabilitacyjnej 

• Utrzymano, do odwołania, ograniczenia w wykonywaniu zadań przez urzędy 

administracji publicznej. 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 
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Podstawy prawne: 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 642) 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 643) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r., poz. 644) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 

r., poz. 645) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę 

wewnętrzną (Dz.U. z 2020 r., poz.650) 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 652) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 656) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 659) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 658) 

 


