
 
 

 
 
 

 
 

Toruń, dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

STAN EPIDEMII W POLSCE – AKTUALIZACJA 

 

REGUŁY ZAKRYWANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

 

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

pomocą części odzieży, maski albo maseczki, podczas przebywania:  

o w środkach publicznego transportu zbiorowego, 

o w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące 

lub niegospodarujące wspólnie, 

o w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

a. na drogach i placach, 

b. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej 

przeznaczonych na potrzeby: 
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c. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub 

usługowych i na targowiskach (straganach), 

d. na terenach nieruchomości wspólnych (m.in. na klatkach schodowych, 

parkingach, podwórzach, w windach, na korytarzach, w pralniach). 

Komentarz: To bardzo szeroka definicja i otwarty katalog, obejmujący bardzo 

wiele różnych miejsc i sytuacji życiowych. Rozporządzenie zawiera tylko 

przykładowe wyliczenie, zaś każda sytuacja może być indywidualnie oceniania 

przez powołane do tego organy.  

UWAGA: pomimo wymienienia w rozporządzeniu szeregu miejsc objętych 

obowiązkiem zakrywania ust i nosa, co może sugerować możliwość korzystania 

z miejsc objętych zakazami, nadal obowiązują wcześniejsze zakazy i 

ograniczenia związane z przemieszczaniem się i wyłączeniem określonych 

obszarów i przestrzeni z korzystania. 
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• Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: 

o Poruszania się samochodem przez osoby wspólnie zamieszkujące lub 

gospodarujące, 

o Poruszania się samochodem przez 1 osobę lub 1 osobę z dzieckiem, 

o Dzieci poniżej 4 roku życia, 

o Osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, 

całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej lub 

niesamodzielności (nie jest wymagane okazywanie orzeczenia lub 

zaświadczenia), 

o Osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w 

obiektach wymienionych powyżej (pracowników, zleceniobiorców 

niezależnie od podstawy zatrudnienia lub współpracy), za wyjątkiem osób 

wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. 

UWAGA: Osoba wykonująca czynności w obiektach handlowych lub 

usługowych lub w placówkach handlowych może używać tylko przyłbicy, 

jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca sprzedaży w danym obiekcie 

lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. 

Nadal aktualne pozostają regulacje o zachowaniu odstępu 1,5 metra 

pomiędzy stanowiskami pracy, zaś odległości mogą być mniejsze, gdy ich 

zachowanie jest niemożliwe ze względu na charakter działalności 

wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki 

ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 (w tym 

pojęciu mieszczą się m.in. maseczki) 

o Kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem 

wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewniono oddzielenie 

kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność, 

o Duchownego podczas sprawowania kultu religijnego, 

o Żołnierzy i funkcjonariuszy SKW i SWW wykonujących zadania służbowe. 

 

• Każdy ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie: 

o Organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia 

tożsamości, 

o Innej osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności 

zawodowych lub służbowych, w tym konieczności identyfikacji lub weryfikacji 

tożsamości, 

 

• Doprecyzowano zakres miejsc, z których ograniczono korzystanie poprzez użycie 

definicji terenu zielonego na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Terenem zielonym są: tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i 

budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje 

publiczne, a w szczególności:  
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- parki,  

- zieleńce, 

- promenady,  

- bulwary,  

- ogrody botaniczne, 

- ogrody zoologiczne,  

- ogrody jordanowskie i zabytkowe,  

- cmentarze,  

- zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym 

fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz 

obiektom przemysłowym. 

• Przy okazji w rozporządzeniu doprecyzowano, że zakaz przemieszczania się nie 

dotyczy: 

o czynności zawodowych lub służbowych,  

o działalności gospodarczej, 

o działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, 

o zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed 

szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, 

o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. 

łącznie z zakupem towarów i usług związanych z wykonywaniem w/w czynności. 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne: 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 673) 

 


