Poznań, dnia 24 marca 2020 roku

KOMUNIKAT nr 5
w sprawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24 MARCA 2020 r.
ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII

W dniu dzisiejszym ma mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522,
dalej jako „Rozporządzenie”) zostały wprowadzone dodatkowe zakazy i ograniczenia mające na celu
ograniczenie dalszego szerzenia się epidemii koronawirusa.
Ogłoszone dzisiaj Rozporządzenie wprowadza w okresie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia
11 kwietnia 2020

roku

zakaz

przemieszczania się

osób

przebywających

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem:
➢

przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań
służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności
rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych,

➢

zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej,

➢

wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania
skutkom COVID - 19, w tym w ramach wolontariatu,

➢

sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub
obrzędów religijnych.

Zgodnie Rozporządzeniem, w razie przemieszczania się osób pieszo, dopuszcza się
jednoczesne przemieszczanie jedynie dwóch osób, przy czym odległość osób przemieszczających
się nie może wynosić mniej niż 1,5 m od siebie. Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku osób
najbliższych.
W przypadku przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego, środkiem
tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Dodatkowo na mocy Rozporządzenia w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do dnia 11 kwietnia
2020 roku zakazano organizowania zgromadzeń, jak również ograniczono liczbę uczestników kultu
religijnego do 5 osób, przy czym do liczby tej nie wlicza się osób sprawujących ten kult.
Pozostałe

zakazy,

czyli

ograniczenie

w

działalności

galerii

handlowych,

działalności

gastronomicznej i rozrywkowej pozostają w mocy.
Pełny

tekst

Rozporządzenia

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf

znajduje

się

na

stronie:

