Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2
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WYBRANE OGRANICZENIA
A18

- obowi¹zek zas³aniania ust i nosa
w przestrzeni publicznej
W MIEJSCACH PRACY, JE¯ELI W POKOJU
PRZEBYWA WIÊCEJ NI¯ 1 OSOBA

1,5
metra

- minimalna odleg³oœæ
pomiêdzy pieszymi 1,5 metra

- apel do seniorów o pozostanie w domu
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Nauczanie zdalne - wszystkie klasy szkó³ podstawowych
oraz ponadpodstawowych, uczelnie wy¿sze.

GODZINY DLA SENIORÓW

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie limit:
2
1 osoba na 10 m2 (sklepy do 100 m )
1 osoba na 15 m2 (powierzchnia powy¿ej 100m2).

HOTELE
Ograniczone jest prowadzenie dzia³alnoœci hotelarskiej.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu
mo¿e uczestniczyæ do 5 osób (poza domownikami).

SI£OWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS,
BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE
Dzia³alnoœæ zawieszona.
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KWARANTANNA
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Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 10 do 12
w sklepach, drogeriach, aptekach i na poczcie
mog¹ przebywaæ wy³¹cznie osoby pow. 60 roku ¿ycia.
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LOKALE GASTRONOMICZNE
Zakaz dzia³alnoœci stacjonarnej,
mo¿liwoœæ przygotowywania posi³ków na wynos.

Dzia³alnoœæ galerii handlowych jest ograniczona.
Otwarte pozostaj¹ miêdzy innymi:
- us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne
- apteki, punkty apteczne
- sklepy spo¿ywcze,drogerie
- sklepy z artyku³ami remontowo-budowalnymi, meblami
- sklepy z gazetami lub ksi¹¿kami
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EDUKACJA
(obowi¹zuje do 3 stycznia)

HANDEL
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za wyj¹tkiem: lasów, parków, zieleñców,
ogrodów botanicznych i zabytkowych,
rodzinnych ogródków dzia³kowych i pla¿y
oraz prywatnych samochodów
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OGRANICZENIE W PRZEMIESZCZANIU SIÊ
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do 17 stycznia 2021
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dla strefy czerwonej obowi¹zuj¹ce
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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

Szczegó³owe informacje
dostêpne na stronie
www.gov.pl/web/koronawirus
OPRACOWANIE:
Wydzia³ Geodezji i Kartografii UMWD
www.wgik.dolnyslask.pl

