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Nowe obostrzenia. Zamknięte galerie, ograniczenia w sklepach i hotelach 

 

 

- Przed nami arcytrudny czas. Pandemia nasila się, więc nasza 

odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne. 

Chronimy tym służbę zdrowia i obywateli przed tragicznymi 

konsekwencjami pandemii - mówił premier Mateusz Morawiecki, 

zapowiadając nowe obostrzenia. Będą one dotyczyć m.in. szkół, 

hotelarstwa i handlu. Szef rządu nie wykluczył "narodowej 

kwarantanny". 

 



- Zdaje się, że listopad będzie jednym z najtrudniejszych miesięcy, 

najtrudniejszych momentów w czasie pandemii, przed nami zatem arcytrudny 

czas, pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. 

Dlatego kolejne restrykcje są bardzo potrzebne; chronimy tym samym służbę 

zdrowia, chronimy też obywateli, chronimy ludzi przed tragicznymi 

konsekwencjami pandemii - powiedział. 

  

  

Zamknięte placówki kulturalne i galerie handlowe 

  

- Rozszerzamy nasze zasady bezpieczeństwa. Pierwsza z nich to rozszerzenie 

nauczania zdalnego na klasy od I do III i przedłużamy okresy nauki zdalnej dla 

uczniów od IV klasy do 29 listopada - poinformował szef rządu. - Na wsparcie 

pracy zdalnej dla nauczycieli przeznaczamy dodatkowy bon dla nauczyciela w 

wysokości 500 zł na zakup akcesoriów do pracy zdalnej - dodał. 

  

Jak poinformował szef rządu, opieka w przedszkolach pozostaje bez zmian.  

  

- Ograniczenia dotkną wszystkie placówki kultury - muzea, teatry, kina, galerie 

sztuki i inne placówki, świadczące usługi kulturalne. Będą tymczasowo 

zamknięte, bo chcemy zmniejszyć mobilność społeczną - mówił premier. 

  

- To jest - zdaniem wszystkich specjalistów - dzisiaj już wiadomo jedyny 

najbardziej skuteczny sposób. Zostańmy w domu, ograniczmy mobilność, 

kontakty społeczne, to na pewno pomoże w realizacji strategii walki z 

pandemią - podkreślił Morawiecki. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

Nowe obostrzenia w Polsce: 4.11 

Koronawirus. W czasie konferencji prasowej premier Mateusz 

Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili, że od soboty 

7.11 obowiązują następujące obostrzenia: 

 

 

Od soboty obiekty hotelarskie w Polsce będą otwarte tylko dla gości 

odbywających podróże służbowe 

W sklepach o powierzchni poniżej 100 metrów kwadratowych będzie 

mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, w większych 

sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. 



W galeriach handlowych czynne tylko sklepy spożywcze, apteki i 

punkty usługowe 

Jeśli epidemia dotknie powyżej 70-75 osób na 100 tysięcy 

mieszkańców zostaną wdrożone zasady narodowej kwarantanny 

m.in. zakaz przemieszczania się. 

Rozszerzenie nauki zdalnej na klasy od 1-3; przedłużenie do końca 

listopada nauczanie zdalne dla uczniów klas starszych 

„Apelujemy, by pozostać w domach, ponieważ według analiz 

specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego każdego dnia wzrost 

liczby zakażeń na skutek protestów ulicznych może wynosić około 5 

tys. osób. Po miesiącu możemy mieć ok. 150 tys. osób więcej, niż 

mielibyśmy, gdyby każdy trzymał się tych zasad, które określamy" - 

powiedział premier. 

Zamknięte kina i teatry, galerie, instytucje kultury; obiekty hotelarskie 

będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe 

Wszystkie nowe restrykcje zaczną obowiązywać od soboty, a w 

przypadku szkół od poniedziałku. Zasady obowiązują przynajmniej do 

29 listopada. 

 

Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużone do 29 listopada: 

• od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek 

przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica 

lub opiekuna 

• w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 

30% wszystkich 

• zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni 

• wydarzenia sportowe bez udziału publiczności 

• zawieszenie działania sanatoriów 



• zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i 

restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w 

zakresie dowozu lub na wynos 

• ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób 

• zakaz organizowania spotkań i imprez 

• ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem 

obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb 

życia codziennego) 

 

 

Mariola Ptaszyńska 


