Plan stopniowego otwierania społeczeństwa
Całościowa ocena w oparciu o punkty kontrolne dokonywana jest przed każdym etapem łagodzeń obostrzeń.
Poziomy obostrzeń w komórkach opisują, co może obowiązywać po złagodzeniu obostrzeń.
Choć krajowe obostrzenia będą złagodzone, konieczne będzie rozprawienie się z lokalnymi ogniskami zakażeń za pomocą obostrzeń gminnych lub
regionalnych.
Konieczne może być wprowadzenie zmian w założeniach poszczególnych etapów i nie można wykluczyć, że zaostrzenie w okresie ponownego otwarcia
społeczeństwa obostrzenia mogą być konieczne.
Łagodzenie obostrzeń należy rozpatrywać w kontekście możliwego wykorzystania certyfikatów odporności na koronawirusa i masowych testów.

Kategoria

Plan stopniowego otwierania społeczeństwa
Etap 1 (faza przygotowawcza)

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Przedszkola, szkoły i

Postępuj zgodnie z modelem

Postępuj zgodnie z

Postępuj zgodnie z modelem sygnalizacji

Postępuj zgodnie z

SFO (świetlica)

sygnalizacji świetlnej i lokalnymi

modelem sygnalizacji

świetlnej i lokalnymi ocenami.

modelem sygnalizacji

ocenami.

świetlnej i lokalnymi

świetlnej i lokalnymi

ocenami.

ocenami.

Uniwersytety, szkoły
wyższe i policealne

Możliwość przebywania na

Zwiększona ilość zajęć

Zwiększona ilość zajęć stacjonarnych.

kampusie ze wzmocnionymi

stacjonarnych. Zwiększone

środkami kontroli zakażeń. Dostęp

wykorzystanie regularnych

Rejestracja obecności oraz przypisania

do czytelni i bibliotek. Należy

testów.

miejsc siedzących, aby ułatwić

unikać większych wykładów i

Ogólne środki kontroli
zakażeń

wykrywanie zakażeń.

spotkań, można prowadzić

Rejestracja obecności oraz

nauczanie w mniejszych grupach.

przypisania do miejsc
siedzących, aby ułatwić
wykrywanie zakażeń.

Sport amatorski i

Dzieci i młodzież poniżej 20 roku

Dzieci i młodzież poniżej 20

Dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia

Dzieci i młodzież poniżej

zajęcia rekreacyjne

życia mogą ćwiczyć i uczestniczyć

roku życia mogą

mogą uczestniczyć w imprezach zarówno

20 roku życia: liczba

w zajęciach rekreacyjnych. Wyjątki

uczestniczyć

w pomieszczeniach jak i na świeżym

uczestników oceniana na

od reguły 1 metra.

w zajęciach w

powietrzu ponad granicami gminnymi.

bieżąco

Maksymalnie 10 osób na

pomieszczeniach, które

Liczba uczestników oceniana na bieżąco.

imprezach halowych bez stałych,

gromadzą do 100

przydzielonych miejsc, ale nadal

uczestników z tej samej

Dorośli: liczba uczestników oceniana na

uczestników oceniana na

do 50 osób na imprezach

gminy do (zasadniczo dzieci

bieżąco.

bieżąco.

sportowych, które gromadzą

i młodzież). Dorośli nie

Dorośli: liczba

uczestników w wieku poniżej 20 lat

powinni brać udziału w

Zachęca się do aktywności na świeżym

z tej samej gminy.

zajęciach zorganizowanych z

powietrzu raczej niż w pomieszczeniach.

Do 100 osób na imprezach w

20 uczestnikami w

pomieszczeniach, gdzie wszyscy na

pomieszczeniach i

widowni siedzą na stałych,

na świeżym powietrzu.

przydzielonych miejscach.
Na zewnątrz limit wynosi 200, ale

Zachęca się do aktywności

200 osób x 3 kohorty, jeśli siedzą

na świeżym powietrzu raczej

na stałych, przydzielonych

niż w pomieszczeniach.

miejscach, a między kohortami jest
odległość dwóch metrów. Jeśli
dzieci i młodzież trenują w innej
gminie, będą w stanie konkurować
z taką drużyną sportową, jeśli
pozwala na to sytuacja
epidemiologiczna.
Dzieci i młodzież poniżej 20 roku
życia, które wykonują aktywności
niewymagające bliskiego kontaktu,
mogą uczestniczyć w imprezach
plenerowych, które gromadzą
uczestników z tego samego okręgu
lub regionu, w rozumieniu regionu
jako podziału geograficznego.
Nie zaleca się by dorośli brali
udział w zorganizowanych
zajęciach w pomieszczeniach. W
plenerze dorośli mogą
uczestniczyć w zorganizowanym
treningu, jeśli jest możliwe
zachowanie odpowiedniego
dystansu.

Kontakty

Ograniczyć kontakty towarzyskie.

Można mieć do 10 gości w

Można mieć do 20 gości w odwiedzinach.

Ogólne środki kontroli

towarzyskie/prywatne

Zachęcanie do spotkań na

odwiedzinach.

Należy stosować zalecenia dotyczące

zakażeń

domy

świeżym powietrzu,

Należy stosować zalecenia

dystansu.

nieprzyjmowanie więcej niż 5

dotyczące dystansu.

Zachęcanie do spotkań na świeżym

gości.

Zachęcanie do spotkań na

powietrzu.

Jeśli wszyscy goście pochodzą z

świeżym powietrzu.

tego samego gospodarstwa

Luzowanie oceniane na bieżąco

domowego, może ich być więcej,
ale musi być możliwość
zachowania dystansu.
Dzieci w przedszkolach i szkołach
podstawowych mogą przyjmować
wizyty z własnej kohorty.
Handel

Otwarty z zastosowaniem środków

Otwarty z zastosowaniem

Otwarty z zastosowaniem środków

Ogólne środki kontroli

kontroli zakażeń

środków kontroli zakażeń

kontroli zakażeń

zakażeń

por. osobny standard branżowy

por. osobny standard

por. osobny standard branżowy

branżowy
Lokale

Serwowanie alkoholu jedynie do

Zakaz wstępu i serwowania

Serwowanie alkoholu na normalnych

Ogólne środki kontroli

gastronomiczne

posiłku. Zakaz serwowania po

alkoholu po godz.24.00. Bez

zasadach.

zakażeń

godz.22.00. Te zasady obowiązują

nakazu spożywania posiłku.

Wymóg środków kontroli zakażeń:

również na imprezach.

Wymóg środków kontroli

rejestracja, zredukowana ilość gości oraz

zakażeń: rejestracja,

wymóg dystansu, szczególnie w

zredukowana ilość gości

pomieszczeniach.

oraz wymóg dystansu, w
pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Miejsca pracy

Praca zdalna dla wszystkich, którzy

Praca zdalna dla wszystkich,

Praca zdalna dla wszystkich, którzy mają

Częściowa praca zdalna

mają taką możliwość

którzy mają możliwość i/lub

możliwość i/lub elastyczny czas pracy.

dla wszystkich, którzy

elastyczny czas pracy.

mają możliwość i/lub
elastyczny czas pracy.

Podróże krajowe

Unikanie niepotrzebnych podróży

Podróże krajowe

krajowych.

wznowione.

Obostrzenia oceniane na bieżąco.

Ogólne środki kontroli
zakażeń

Można podróżować do domku
wypoczynkowego (własnego lub
wynajętego) lub krajowego hotelu,
ale należy unikać transportu
publicznego, jeśli to możliwe.
Osoby podróżujące do gmin, w
których obowiązują mniej
rygorystyczne obostrzenia,
powinny co do zasady postępować
zgodnie z zaleceniami
obowiązującymi w gminie, w której
mieszkają.
Prywatne wydarzenia

Do 10 osób w pomieszczeniach w

Do 20 osób w miejscach

Do 50 osób w miejscach publicznych i

Będą poddawane ocenie

miejscach publicznych lub

publicznych lub

wynajętych/pożyczonych lokalach, w

na bieżąco.

wynajętych/pożyczonych lokalach.

wynajętych/pożyczonych

pomieszczeniach i na świeżym powietrzu.

Do 20 osób na świeżym powietrzu.

lokalach w pomieszczeniach

Wydarzenia gromadzące osoby z

i na świeżym powietrzu.

różnych gmin, powinny być
przełożone lub odwołane.

Organizować wydarzenia raczej na
świeżym powietrzu niż w

Organizować wydarzenia
raczej na świeżym powietrzu
niż w pomieszczeniach.

pomieszczeniach.

Publiczne wydarzenia

Maksymalnie 10 osób na

Maksymalnie 20 osób na

wydarzeniach w pomieszczeniach

wydarzeniach w

Będą poddawane ocenie na bieżąco.

bez stałych, przydzielonych miejsc

pomieszczeniach bez

Organizować wydarzenia raczej na

siedzących, ale do 50 osób na

stałych, przydzielonych

świeżym powietrzu niż w

wydarzeniach sportowych, które

miejsc siedzących, ale do

pomieszczeniach.

gromadzą uczestników poniżej 20

100 osób na wydarzeniach

roku życia z tej samej gminy.

gromadzących uczestników

Do 100 osób na wydarzeniach w

poniżej 20 roku życia z tej

pomieszczeniach, gdzie cała

samej gminy.

publiczność siedzi na stałych,

Do 200 na imprezach w

przydzielonych miejscach.

pomieszczeniach, gdzie

Do 200 osób na wydarzeniach na

wszyscy z publiczności

świeżym powietrzu, ale 200 osób x

siedzą na stałych,

3 kohorty, jeśli siedzą na stałych,

przydzielonych miejscach.

przydzielonych miejscach i jest

Na świeżym powietrzu

zachowany dwumetrowy dystans

obowiązują te same

między kohortami.

ograniczenia dotyczące

Będą poddawane ocenie
na bieżąco.

ilości osób co na
wcześniejszym kroku.
Organizować wydarzenia
raczej na świeżym powietrzu
niż w pomieszczeniach.
Przy-/wyjazdy

Odradza się wyjazdy za granicę.

Odradza się wyjazdy za

Otwarcie na podróże, ale nadal

Nadal możliwe restrykcje

Podróże konieczne mogą się

granicę.

kwarantanna i obowiązek testowania

wjazdowe, szczególnie

odbyć.

Podróże konieczne mogą się

osób przyjeżdżających do kraju.

dla podróżnych z krajów

odbyć.

Nadal restrykcje wjazdowe, ale otwarcie

trzecich. Należy liczyć się

Nadal surowe restrykcje

na normalną imigrację zarobkową.

z obowiązkiem

wjazdowe dla

kwarantanny i testu dla

obcokrajowców. Otwarcie

podróżnych z

na priorytetowe grupy

poszczególnych

imigrantów zarobkowych

obszarów. Również

oraz poszerzona możliwość

reguły dotyczące wjazdu

odwiedzin rodzinnych.

muszą być na bieżąco
oceniane.

