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DLA BIZNESU 
 

Plan odmrażania gospodarki- etapy i terminy 
 

Informujemy że od przyszłej soboty, czyli od 28        
listopada placówki handlowe wrócą do     
działalności w najwyższym reżimie sanitarnym. W      
grudniu będą dwie niedziele handlowe: 13 i 20        
grudnia. 

W sklepach i galeriach handlowych będzie      
obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15         
m2. Pozostaje obowiązek zasłaniania nos i usta. Przy        
wejściu do sklepu należy zdezynfekować ręce lub       
użyć rękawiczek ochronnych podczas całych     
zakupów. 

Placówki gastronomiczne i siłownie  

Do 27 grudnia zamknięte pozostaną natomiast      
siłownie, kluby fitness, kina, teatry, parki rozrywki,       
dyskoteki. Pozostaje zakaz organizacji wesel, a      
placówki gastronomiczne mogą działać tylko "na      
wynos" i "w dostawie". Zgromadzenia mogą liczyć       
maksymalnie 5 osób, w kościołach i środkach       
transportu obowiązują dotychczasowe limity, a hotele      
mogą przyjmować tylko gości podróżujących     
służbowo. 

Szkoły zdalnie, ferie w jednym terminie 

Szkoły będą kontynuowały pracę zdalną do Świąt.       
Ferie będą skumulowane w jednym okresie - między        
4 a 17 stycznia. Ferie, które zwykle były rozłożone         
na różne terminy, w tym roku będą skumulowane w         
jednym terminie.  

Zmiany w najbliższych tygodniach  

Adam Niedzielski, minister zdrowia poinformował, o      
rozpoczęciu konsultacji projektów rozporządzeń,    
które określą zmiany na najbliższe tygodnie.      
Podkreślił, że zmiany w obostrzeniach będą      
warunkowe - uzależnione od średniej zachorowań z       

ostatnich 7 dni. Jeśli zachorowania będą wynosiły       
poniżej 19 tys, to planowany jest powrót do stref         
czerwonych, 9400 - powrót do stref żółtych, a 3800         
- do stref zielonych. Zaznaczył jednak, że jeśli        
średnia liczba zachorowań zacznie rosnąć i      
przekroczy 27 tys. to będzie trzeba liczyć się z         
najwyższymi obostrzeniami, czyli tzw. “narodową     
kwarantanną”. 

W związku z tym w ramach prac przygotowane        
zostały trzy projekty rozporządzeń w sprawie      
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z       
wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty      
obostrzeń, po które rząd ma sięgać w zależności od         
rozwoju sytuacji. Dotyczą one: 

● tzw. etapu odpowiedzialności (będzie    
obowiązywał od 28.11. do 27.12), 

● etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału      
Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i         
zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od       
sytuacji epidemicznej), 

● kwarantanny narodowej (która zostanie    
wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba     
będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć     
transmisję wirusa w społeczeństwie). 

Tabelaryczne zestawienie planu ograniczeń na     
najbliższe tygodnie, które uzależnione będą od liczby       
zachorowań, projekty rozporządzeń oraz informacje     
dotyczące terminów konsultacji dostępne są na      
stronie internetowej: 

www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpiecz
enstwa 
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