
Kwarantanna narodowa 28.12.20-31.01.21 

Opracowanie na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia  

21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002316/O/D20202316.pdf?fbclid=I

wAR1bgrkTN7vn1lo5hUF9nFnf7c4RZjlbrW3NevHJz53L7-ZmtuQgqCWWdFg 

Obostrzenia dotyczące życia gospodarczego i społecznego w Polsce zostają 

przedłużone do dnia 31.01.2021.   

Sopockie punkty informacji turystycznej zostały zamknięte dla odwiedzających 

– nasze biuro działa w trybie hybrydowym, jesteśmy dostępni mailowo oraz 

telefonicznie. W razie pytań prosimy o telefon 501 590 773 lub mail 

biuro@visit.sopot.pl 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dla branży: 

Wytyczne dotyczące poszczególnych branż znajdują się 

poniżej: 

 

Hotele i inne miejsca noclegowe 

 

• Od 28 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 ograniczone jest prowadzenie 
działalności hotelarskiej.  

Hotele dostępne są tylko dla wyznaczonej grupy osób (są nimi m.in. służby 
mundurowe, medycy, kierowców wykonujących transport drogowy, członkowie 
obsady pociągów, trenerzy oraz członkowie sztabu szkoleniowego w czasie 
zgrupowań oraz współzawodnictwa sportowego). Szczegółowa lista osób, które 
mogą skorzystać z usług hotelowych udostępniona została w dzienniku ustaw, 

rozdział 3 §10 punkt 2.  

 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf 

• Hotele robotnicze oraz hotele przeznaczone dla pracowników sezonowych 
mogą pozostać otwarte przy zastosowaniu wszelkich środków ostrożności.  

• Restauracje hotelowe są dostępne wyłącznie dla wyżej wymienionych gości, 
których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem 
dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju. 

 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-
noclegowe 
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Gastronomia 
 

• zakaz prowadzenia stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych  
i restauracji. Możliwość sprzedaży dań jedynie na wynos lub z dowozem. 

 
             https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gastronomia 
 
 

    

Instytucje kultury    

                                       

• Zamknięte pozostają instytucje kultury: kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy 
kultury, ogniska muzyczne. Można za to odwiedzać lasy, parki i ogrody 
należące do instytucji kultury oraz do innych podmiotów. 

• możliwość korzystania z bibliotek publicznych i naukowych, przy zachowaniu 
limitu - 1 osoba na 15 mkw. powierzchni przeznaczonej do udostępniania 
zbiorów. 

• Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line. 

 

 Baseny i sauny 
 
 

• Działalność basenów, siłowni, klubów fitness i aquaparków pozostaje 

zawieszona. Z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla 

osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć 

sportowych lub wydarzeń sportowych; studentów i uczniów – w ramach zajęć 

na uczelni lub w szkole. 

              https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/baseny-i-sauny 

 

Wytyczne dla pozostałych branż 

Wytyczne dla pozostałych branż mogą znaleźć Państwo na stronie Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii pod linkiem udostępnionym poniżej.  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wytyczne-dla-branz 
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