
 

Od 26  kwietnia następuje złagodzenie dotychczasowych obostrzeń w województwach z najniższą 

średnią dzienną liczbą zachorowań. 

W 11 województwach, w których średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców nie 

przekracza 35, zdecydowaliśmy się na luzowanie obostrzeń od 26 kwietnia. Są to województwa: 

podlaskie, 
podkarpackie, 
warmińsko-mazurskie, 
lubelskie, 
pomorskie, 
lubuskie, 
świętokrzyskie, 
mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie, 
zachodniopomorskie, 
małopolskie.   
 

Handel – ograniczenia 
Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną 
zamknięte. 
 
Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów 
spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. 
 
W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:   
1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 
1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2. 
 

Kult religijny  
W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. 
Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych 
osób. 
 
 
 



Edukacja  
Uczniowie klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia 
ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. Uwaga! W 11 województwach, 
w których są luzowane obostrzenia, dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, od 26 kwietnia będą 
uczyć się w systemie hybrydowym. 
 
Żłobki i przedszkola funkcjonują normalnie. 
 
 

Kultura  
Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki. 
 
 

Hotele 
Pozostają zamknięte do 3 maja. 
Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży 
służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. 
 
 

Sport 
Możliwe uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
odpowiedni polski związek sportowy. 
Możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy 
zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych). 
 
Działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona 
wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez 
udziału publiczności. 
Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa 
rozporządzenie. 
 
 
Zasady bezpieczeństwa – chroń siebie i swoich bliskich 
 
Łagodzenie obostrzeń nie oznacza, że walka z koronawirusem została zakończona. Wciąż musimy 
pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego przypominamy: 
 
Noś maseczkę 
Unikaj dużych zgrupowań 
Zachowuj dystans minimum 1,5 m od innych osób 
Myj lub dezynfekuj ręce 
Wietrz pomieszczenia 
 
Pobierz aplikację STOP COVID – ProteGO Safe 
Pamiętaj, tylko od nas zależy jak szybko pokonamy koronawirusa. Nasze zachowanie ma wpływ nie 
tylko na nasze zdrowie i życie, ale może decydować również o losie innych osób. 
Szczepionki przeciw COVID-19 nadzieją na szybki powrót do normalności 
Nadzieją na pokonanie pandemii są szczepionki przeciw COVID-19. Do tej pory w polskich punktach 
szczepień wykonano ponad 9 mln zastrzyków. Ponad 2,3 mln osób przyjęło już dwie dawki 
szczepionki. II kwartał tego roku to zdecydowane przyspieszenie.  


