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Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2
A18
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dla strefy czerwonej obowi¹zuj¹ce

- obowi¹zek zas³aniania ust i nosa
w przestrzeni publicznej
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Legnica

W TYM W MIEJSCACH PRACY, JE¯ELI W POKOJU
PRZEBYWA WIÊCEJ NI¯ 1 OSOBA
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- apel do seniorów o pozostanie w domu
EDUKACJA

HOTELE

Nauczanie zdalne - klasy IV - VIII szkó³ podstawowych
oraz szko³y ponadpodstawowe i uczelnie wy¿sze.

HANDEL

Wznowiona dzia³alnoœæ w œcis³ym re¿imie sanitarnym,
do 50% ob³o¿enia miejsc noclegowych.
Restauracje hotelowe pozostan¹ zamkniête,
posi³ki mog¹ byæ serwowane tylko do pokoi.

Centra i galerie handlowe s¹ otwarte
i dzia³aj¹ w œcis³ym re¿imie sanitarnym.

LOKALE GASTRONOMICZNE
Zakaz dzia³alnoœci stacjonarnej,
mo¿liwoœæ przygotowywania posi³ków na wynos.

Wznowiona dzia³alnoœæ w œcis³ym re¿imie sanitarny.

Galerie sztuki, muzea, biblioteki, teatry,
kina, domy kultury, filharmonie dzia³aj¹ w œcis³ym re¿imie sanitarnym.
Zajêtych maksymalnie 50% miejsc siedz¹cych,
obowi¹zuje zakaz konsumpcji.

SI£OWNIE, CENTRA FITNESS, AQUAPARKI
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KWARANTANNA
dotyczy osób, które:
- przekraczaj¹ granicê Polski
stanowi¹c¹ zewnêtrzn¹ granicê UE,
- przekraczaj¹ granicê RP transportem
zorganizowanym,
- mia³y kontakt z osobami zaka¿onymi
(b¹dŸ potencjalnie zaka¿onymi)
koronawirusem,
- zosta³y skierowane na test w kierunku
COVID-19 przez lekarza podstawowej
lub nocnej opieki zdrowotnej.

Z obowi¹zkowej kwarantanny
zwolnione s¹ osoby:

Dzia³alnoœæ zawieszona.
OPRACOWANIE:

Opracowane na podstawie: www.gov.pl/web/koronawirus.
Szczegó³owe informacje dostêpne na stronie.
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BASENY ORAZ STOKI NARCIARSKIE
WYDARZENIA KULTURALNE

powiat
o³awski

powiat
œwidnicki

Wa³brzych
powiat
powiat
kamiennogórski
powiat
wa³brzyski dzier¿oniowski

- minimalna odleg³oœæ
pomiêdzy pieszymi 1,5 metra
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Wroc³aw
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Jelenia Góra
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Zas³anianie ust i nosa nie obowi¹zuje:
w lasach, parkach, na terenie
ogrodów botanicznych i zabytkowych,
rodzinnych ogródków dzia³kowych, pla¿y
oraz w prywatnych samochodach.

W placówkach handlowych, na targu, poczcie limit:
1 osoba na 10 m2 (sklepy do 100 m2),
1 osoba na 15 m2 (powierzchnia powy¿ej 100m2).
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OGRANICZENIE W PRZEMIESZCZANIU SIÊ

1,5
metra
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lubiñski

powiat
zgorzelecki

do 28 lutego 2021
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WYBRANE OGRANICZENIA

Wydzia³ Geodezji i Kartografii UMWD
www.wgik.dolnyslask.pl

- zaszczepione przeciwko COVID-19,
- posiadaj¹ce negatywny wynik testu w kierunku
SARS-CoV-2 (test wykonany przed przekroczeniem
granicy, test jest wa¿ny przez 48 godzin).

