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NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z
KORONAWIRUSEM
W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie
można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.
Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania
niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska
zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz
zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.
Ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
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. 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.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc
siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się
maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z
najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze
religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło
uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności
galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
(źródło: www.gov.pl)
KWP w Gorzowie:
Policjanci sprawdzają miejsca gromadzenia się ludzi. Wspomaga ich dron
KWP w Radomiu:
Apel mazowieckich policjantów słychać z radiowozów i widać na bilbordach
KWP w Opolu:
Nasza służba w czasie walki z pandemią
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem - #zostanwdomu
KWP w Łodzi:
Słoneczny weekend nie zwalania z obostrzeń! Zostań w domu!
Za nami słoneczny weekend, wiele osób zostało w domach jednak nie wszyscy przestrzegali
obostrzeń
KWP w Lublinie:
Kolejne nieodpowiedzialne osoby
Rozpalili ognisko wbrew zakazowi gromadzenia się
Policjanci apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i używają do patrolowania dronów
Drony i system nagłaśniający będą wspomagać mundurowych podczas najbliższego weekendu
Policyjne drony w akcji
KWP we Wrocławiu:
Policjanci patrolują "z góry". Funkcjonariusze w walce z koronawirusem wykorzystują drona
Kolejne dni działań policjantów w stanie zagrożenia epidemicznego
Kolejny dzień walki z koronawirusem - policjanci wykorzystują sprzęt nagłaśniający do emitowania
apeli o pozostanie w domach
Policjanci wraz z żołnierzami sprawdzają przestrzeganie kwarantanny przez osoby nią objęte
Dolnośląscy policjanci apelują o pozostanie w domach i unikanie skupisk ludzkich
KWP w Krakowie:
Tatrzańscy policjanci informują i egzekwują przepisy
Z lądu, z powietrza i z wody … krakowscy policjanci na straży bezpieczeństwa podczas pandemii
koronawirusa
Krakowska policja kontroluje liczbę osób w środkach komunikacji miejskiej oraz parkach i skwerach
KWP w Bydgoszczy:
Bydgoscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców
Policjanci "patrolowali" ulice Torunia także z powietrza
Tucholscy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
Radziejowscy policjanci apelują: Zostańcie w domu!

Prosimy, radzimy i ostrzegamy „ZOSTAŃ W DOMU”
Z drona sprawdzamy ulice Świecia
KWP w Katowicach:
Policjanci kontrolowali miejsca wypoczynku i rekreacji
Policjanci egzekwują przestrzeganie nowych przepisów i ograniczeń
KWP w Gdańsku:
Kontrole autobusów realizowane przez słupskich policjantów
KWP w Rzeszowie:
Policjanci sprawdzali, czy rzeszowianie przestrzegają ograniczeń w przemieszczaniu się i
gromadzeniu
Rzeszowscy policjanci apelują o pozostanie w domach
KWP w Białymstoku:
#zostanwdomu i pomachaj nam z okna, jesteśmy dla Ciebie na ulicach
KWP w Szczecinie:
Szczecińscy policjanci za pomocą najnowocześniejszego sprzętu kontrolują przestrzeganie przepisów
związanych z wprowadzonym stanem epidemii
Policjanci dronami monitorują miejsca rekreacji i grupowania się osób
Policjanci z koszalińskiej komendy prowadzą kolejne działania w związku z nowymi zasadami
bezpieczeństwa
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