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Cel instrukcji 

Celem instrukcji jest monitorowanie oraz wspomaganie OSP w działaniach 
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

I. Aktualne zasady i ograniczenia 
obowiązujące w RP dla wszystkich 
obywateli 

 

1.1 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE NA TERENIE 
RP DO 14 MARCA 2021 R. 

Etap odpowiedzialności 

W Polsce w ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zakażeń COVID-19. 
Przekroczyliśmy barierę 10 tys. nowych przypadków dziennie. Rośnie liczba zajętych 
łóżek i respiratorów w szpitalach oraz liczba zleconych testów.  

W województwie warmińsko-mazurskim sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, 
dlatego od 27 lutego zaostrzamy zasady bezpieczeństwa w tym regionie. Zamykamy 
hotele, galerie handlowe, placówki kulturalne, a klasy I-III szkoły podstawowej powrócą 
do nauki zdalnej. W pozostałych województwach przedłużamy dotychczasowe zasady 
bezpieczeństwa do 14 marca.  

Ze względu na niepokojącą sytuację epidemiczną u naszych sąsiadów, od 27 lutego 
wszystkie osoby wracające z Czech i Słowacji zostaną skierowane na kwarantannę. 
Tempo narastania trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy od naszego zachowania. Aby 
ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzamy zakaz używania m.in. 
przyłbic i chust do zakrywania ust i nosa. Od 27 lutego dozwolone będą maseczki, 
które najlepiej chronią nas przed zarażeniem. 

 

Powrót obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim od 27 lutego 

 Zamknięcie hoteli, kin, teatrów, basenów i ograniczenia w galeriach handlowych 

Sytuacja epidemiczna w województwie warmińsko-mazurskim jest szczególnie trudna. 
1/3 wyników testów wykonywanych w województwie daje pozytywny wynik, dlatego 
zaostrzamy zasady bezpieczeństwa w tym regionie. Od 27 lutego zamknięte zostaną 
hotele, kina, teatry, muzea, galerie sztuki, baseny i korty tenisowe. Galerie handlowe 
zaś będą działały w ograniczonym zakresie (otwarte będą mogły być m.in. apteki, 
drogerie, sklepy spożywcze, salony prasowe). 

 Zdalne nauczanie klas I-III 

Ze względów bezpieczeństwa, podjęliśmy również decyzję o powrocie uczniów klas I-
III do nauczania zdalnego. Bieżące dane wskazują wysoki odsetek zakażonych 
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pracowników przedszkoli i żłobków – 7%, a także wysoką liczbę uczniów na nauczaniu 
zdalnym w tym regionie – 6.69%. 

 

Zakaz używania przyłbic i chust od 27 lutego – najlepiej chronią nas maseczki 

Najważniejsze decyzje dotyczące pandemii podejmujemy wspólnie z naszymi 
specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, profesorami, wirusologami, 
epidemiologami. Rada Medyczna przygotowała zalecenia, który sposób zakrywania 
ust i nosa najlepiej chronią nas przed zakażeniem. 

Zgodnie z rekomendacjami wprowadzamy zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust 
itp. Nie spełniają one kryteriów bezpieczeństwa i nie chronią nas tak skutecznie przed 
zakażeniem jak maseczki. 

 

Kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji od 27 lutego – wyjątek dla 
zaszczepionych i osób z negatywnym wynikiem testu 

Sytuacja epidemiczna u naszych sąsiadów jest niepokojąca, dlatego wszystkie osoby, 
wracające z Czech i Słowacji, zostaną skierowane na kwarantannę. Dotyczy to 
również osób, które przekraczają granicę samochodem. 

Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-
19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed 
przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania 
wyniku. 

 

1.2 OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 

Wytyczne z dnia: 23.02.2021 

Uwaga: Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym 
powiecie – obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa. Obecnie nie funkcjonują 
strefy żółte i zielone. Obecnie województwo warmińsko-mazurskie do 14 marca 2021 
roku ma zaostrzone zasady i ograniczenia. 

 

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI 

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. 

Wyłączeni z tego obowiązku są: 

 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 

 osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 

 osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 
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1.3 ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI 

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. 

Ważne: Od 27 lutego nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, 
przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, 
czyli nie chronią przed wirusem! 

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: 

 na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, 
miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, 

 w autobusie, tramwaju i pociągu, 

 w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, 

 w kinie i teatrze, 

 u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, 

 w kościele i szkole, na uczelni, 

 w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach 
użyteczności publicznej. 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach 
botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży 
oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. 

Ważne: z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające 
zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: 

 całościowe zaburzenia rozwoju, 

 zaburzenia psychiczne, 

 niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym 
lub głębokim, 

 trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 

 

1.4 PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB 

Dzieci i młodzież do 16. roku życia 

Nie obowiązuje już nakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia pod 
opieką dorosłych. 
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Seniorzy 

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – 
zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z: 

 wykonywaniem czynności zawodowych, 

 zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 
codziennego, 

 sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym 
czynności lub obrzędów religijnych. 

Obowiązuje do: odwołania. 

 

1.5 KWARANTANNA 

Ograniczenie dotyczy osób, które: 

 przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*, 

 przekraczają granicę RP transportem zorganizowanym**, 

 miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) 
koronawirusem, 

 zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej 
lub nocnej opieki zdrowotnej. 

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.). 

** Dotyczy osób, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną 
granicę UE) samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego.  

 

Uwaga: Od 23 stycznia z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby posiadające 
negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany przed 
przekroczeniem granicy. Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu 
otrzymania wyniku. 

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy 
zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Należy sprawdzać stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny 
po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE: 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html  

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html
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Ważne: Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko 
COVID-19 (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego 
przeciwko COVID-19). 

 

Na czym polega? 

Obowiązują zasady dotyczące: 

 kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie), 

 izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni). 

 

Izolacja: 

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. 

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie 
może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. 

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz 
sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej 
niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być 
bez objawów choroby. 

 

Kwarantanna: 

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. 
Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie. 

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną 
koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym 
prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już 
kwarantannie. 

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny 
wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania 
pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. 

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód 
medyczny. Od 28 grudnia obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także 
osoby, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19. 

 

Przez ten czas: 

 nie można opuszczać domu, 

 spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 
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 w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, 
kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę 
u lekarza pierwszego kontaktu. 

Ważne: Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną 
i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują 
możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie 
przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. 

Uwaga: Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował 
nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania 
wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma 
miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma 
obowiązku zgłaszania się do sanepidu. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

1.6 ŻYCIE SPOŁECZNE 

Wydarzenia kulturalne – ograniczenia 

Galerie sztuk, muzea i biblioteki mogą być otwarte i funkcjonować w ścisłym reżimie 
sanitarnym. W ścisłym reżimie sanitarny działalność wznowiły także kina, teatry, opery 
i filharmonie – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% 
miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa. Na terenie tego 
województwa zamknięte zostaną kina, teatry, muzea oraz galerie sztuki. 

 

Komunikacja publiczna 

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. 

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym 
czasie, nie więcej osób niż wynosi: 

 50% liczby miejsc siedzących albo 

 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Uroczystości religijne 

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 
odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy 
zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. 
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Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć 
usta i nos. 

Ważne: W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust 
i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Zgromadzenia i spotkania 

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają 
obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. 
Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. 

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 
5 osób – do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które 
wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą. 

Uwaga: Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób nie obowiązuje na konkursach szkolnych 
oraz podczas próbnych egzaminów dla ośmioklasistów i w czasie matur. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości oraz przyjęcia okolicznościowe 

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia 

Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. 

Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Targi, wystawy, kongresy, konferencje 

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

Obowiązuje do: 28 lutego 2021 roku. 
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1.7 OPIEKA I EDUKACJA 

Edukacja 

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia uczą się stacjonarnie. 
Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia 
ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie. 

Ważne: Przedszkola funkcjonują bez zmian. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa. Na terenie tego 
województwa uczniowie klas I-III mają uczyć się w trybie zdalnym. 

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie 
wydłużony do 14 marca br. na dotychczas obowiązujących zasadach. Co to oznacza? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał: 

 w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z 
powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne 
uczęszczały, oraz 

 w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, 
przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot 
zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia 
funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. 

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-wiadomosc-dla-rodzicow-
dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-14-marca  

 

Żłobki i przedszkola 

Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy 
prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ważne: Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć 
liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką 
w żłobkach. 

Ważne: Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych 
przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie. 

 

  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-wiadomosc-dla-rodzicow-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-14-marca
https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-wiadomosc-dla-rodzicow-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-14-marca
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1.8 GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY 

Granice Polski 

Kwarantannę muszą odbyć osoby przekraczające granicę państwową: 

 statkiem powietrznym 

 transportem kolejowym; 

 pojazdem samochodowym: 
o będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego 
o przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z 

kierowcą, 
o służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub 

niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub 
międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego 
transportu kombinowanego, 

o przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 
osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie 
drogowym osób. 

Kwarantanna obejmie także osobę przekraczającą odcinek lądowy granicy Polski z 
Czechami i Słowacją, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź 
pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium 
Polski. Natomiast osoba przekraczająca ten lądowy odcinek granicy w innym celu musi 
posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 
wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu 
wyniku tego testu i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji 
wynik tego testu w języku polskim albo angielskim. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 r. 

 

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski: 
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html  

Ważne: Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym. 

 

Międzynarodowy ruch kolejowy 

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, 
z przekraczaniem granicy Polski. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 r. 

 

  

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html
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1.9 GOSPODARKA 

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe 

Centra i galerie handlowe są otwarte i działają w ścisłym reżimie sanitarnym. 

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 

 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2 

 1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2 

Obowiązuje do: 28 lutego 2021 roku. 

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa. Na terenie tego 
województwa zamknięte są galerie handlowe – z wyjątkiem znajdujących się tam m.in. 
sklepów spożywczych, aptek i drogerii. 

 

Godziny dla seniorów 

Od 1 lutego nie obowiązują już godziny dla seniora. 

 

1.10 GASTRONOMIA 

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja 
usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz 
w dowozie. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Restauracje hotelowe 

Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków 
dla gości hotelowych do pokoi. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa. Na terenie tego 
województwa zamknięte zostaną hotele. 

 

1.11 SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU 

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie 
sanitarnym. 

Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, 
chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 
2 m od powierzchni podłogi. 
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Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.: 

 używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; 

 przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie 
lub online. 

Ważne: W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie 
obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem 
obsługi), a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

1.12 HOTELE 

W ścisłym reżimie sanitarny, hotele wznowiły działalność do 50% obłożenia miejsc 
noclegowych. Restauracje hotelowe pozostaną zamknięte, posiłki mogą być 
serwowane tylko do pokoi. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa. Na terenie tego 
województwa zamknięte zostaną hotele. 

 

1.13 SPORT I REKREACJA 

Siłownie, kluby i centra fitness, baseny oraz aquaparki 

W ścisłym reżimie sanitarnym, baseny i stoki wznowiły działalność. Aquaparki, 
siłownie, kluby i centra fitness pozostaną zamknięte. 

W ścisłym reżimie sanitarnym mogą działać także sauny, salony masażu, łaźnie 
tureckie, łaźnie parowe, solaria i salony odchudzające. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną 
sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpieczeństwa. Na terenie tego 
województwa zamknięte zostaną baseny. 

 

Sportowe kluby taneczne 

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca 
do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach 
o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 
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Treningi na otwartej przestrzeni i współzawodnictwo sportowe 

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione 
z obowiązku zakrywania ust i nosa. 

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, 
że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu 
zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe 

W ścisłym reżimie sanitarnym, możliwe jest uprawianie sportu amatorskiego na 
świeżym powietrzu np. na boisku. Otwarte będą także korty tenisowe. Zajęcia w 
zamkniętych przestrzeniach, z udziałem publiczności są wciąż niedozwolone. 

Obowiązuje do: 14 marca 2021 roku. 

 

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla uczestników międzynarodowych 
zawodów sportowych 

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy: 

 zawodników, 

 członków sztabu szkoleniowego, 

 lekarzy, fizjoterapeutów, 

 sędziów, 

 akredytowanych dziennikarzy. 

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez: 

 międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub 
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 

 międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do 
federacji sportowej 

 polski związek sportowy. 

Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków 
sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie 
sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych 
przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z 
kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych. 

Ważne: Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży 
Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być 
także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – 
dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich 
terminu oraz charakteru uczestnictwa. 
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Ośrodki przygotowań olimpijskich otwarte dla sportowców 

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi 
międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, 
Cetniewo, Szczyrk i Giżycko). 

 

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja 

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już 
rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji 
grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. 

Obowiązuje do: odwołania. 

Uwaga: Od 11 marca 2021 r. zostanie wznowiona działalność uzdrowiskowa. 
Natomiast od 15 marca 2021 r. warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji 
leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie 
negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Materiał musi być 
pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 
rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić. 

 

1.14 PODSTAWA PRAWNA 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000033601.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000026701.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020701.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000001201.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000218901.pdf  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000033601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000026701.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020701.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000001201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000218901.pdf
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2132  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2091  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu 
lotniczym https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000206901.pdf (utraciło moc) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu 
lotniczym https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000198201.pdf (utraciło moc) 

 Rozporządzenie z dnia 6.11.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000197201.pdf  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000196001.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191701.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001829  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758  

  

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2132
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2091
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000206901.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000198201.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000197201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000196001.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191701.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001829
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758
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II. Wytyczne dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych uczestniczących w 
działaniach ratowniczych i pomocniczych 
COVID-19 

 

2.1 DZIAŁANIA RATOWNICZE 

Zabezpieczenie ochronne. 

Zabezpieczenie członków OSP przy działaniach niezwiązanych z zagrożeniem 
koronawirusem COVID-19, ale związanych z bezpośrednim kontaktem ratowników 
z osobami poszkodowanymi – podczas wykonywania medycznych działań 
ratowniczych: 

 ubranie specjalne – komplet; 

 środki ochrony indywidualnej: 

 rękawiczki nitrylowe; 

 maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne); 

 okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku); 

 środki dezynfekcyjne; 

 worki na odpady medyczne (czerwone). 

 

Zasady postępowania 

Działania realizowane są zgodnie z obowiązującą taktyką działań ratowniczych 
z uwzględnieniem możliwości danej jednostki OSP. Bezwzględnie przy każdym 
kontakcie z poszkodowanym należy stosować środki ochrony indywidualnej. 

 

2.2 DZIAŁANIA POMOCNICZE 

Zabezpieczenie ochronne 

Zabezpieczenie członków OSP przy realizacji zadań związanych z kwarantanną osób 
potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19: 

 ubranie specjalne – komplet; 

 środki ochrony indywidualnej: 

 rękawiczki nitrylowe; 

 maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne); 

 okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku); 
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 środki dezynfekcyjne; 

 worki na odpady (czerwone). 

 

Zabezpieczenie ochronne członków OSP przy realizacji zadań związanych 
z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19. 

 ubranie kategorii III typ 3B lub 4B; 

 środki ochrony indywidualnej: 

 rękawiczki nitrylowe; 

 maseczka twarzowa min. typu FFP2 lub FFP3; 

 okulary / gogle; 

 środki dezynfekcyjne; 

 worki na odpady (czerwone). 

 

Zasady postępowania 

Realizacja zadań wobec osób objętych kwarantanną (osoby potencjalnie zagrożone 
koronawirusem COVID-19). 

Ratownicy udający się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, muszą być 
zabezpieczeni w wyposażenie opisane powyżej. Zakres realizowanych czynności 
powinien ograniczać się do nawiązania kontaktu słownego, bez kontaktu 
bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną. Nie jest zalecane wchodzenie 
do pomieszczeń, w których przebywają osoby poddane kwarantannie. 
Po zakończonym działaniu należy dokonać dezynfekcji i zdjęciu rękawiczek 
oraz okularów ochronnych. 

Do nawiązywania kontaktu z osobami objętymi kwarantanną należy wyznaczać 
maksymalnie 2 ratowników (zalecana jest 1 osoba). 

W przypadku potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą / osobami 
poddanymi kwarantannie należy ratowników zabezpieczyć w: ubranie kategorii III typ 
3B lub 4B, maseczkę twarzową min. typu FFP2 lub FFP3. 

O dalszym postępowaniu w stosunku do ratowników, u których zaistniał bezpośredni 
kontakt z osobami poddanymi kwarantannie decyduje Inspektor Sanitarny 
za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Po zakończeniu działań strażak zdejmuje rękawiczki ochronne i maseczkę, 
a następnie wkłada do worka na odpady medyczne (czerwony worek). Okulary / gogle 
oraz ubranie ochronne, które nie zostały uszkodzone mechanicznie, należy 
zdezynfekować preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu w celu ponownego 
użycia (dot. ubrań Tychem F). 
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W przypadku kontaktu ratownika z wydzielinami osób poddanych kwarantannie 
lub uszkodzeniu ubrania ochronnego podczas działań, dalsze postępowanie 
z ratownikiem i jego ubraniem określa Inspektor Sanitarny. 

Na podstawie wytycznych Komendanta Głównego PSP dla OSP w KSRG. 
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III. Zalecenia ZOSP RP w sprawie odbywania 
walnych zebrań członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz innych imprez 
strażackich w okresie zagrożenia COVID-19 

 

3.1 WYTYCZNE ZOSP RP Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi 
z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło 
uchwałę nr 160/36/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad organizowania 
posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie 
zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem 
COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do 
sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju. 

Uchwała opublikowana jest m.in. na stronie internetowej Związku pod poniżej 
podanym adresem: http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rp-
w-sprawie-z 

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego 
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania 
wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-
pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp. w przypadku, gdyby miały one miejsce w tzw. 
obszarach czerwonych i żółtych, a na pozostałym terenie organizowanie ich 
w przypadku zaistnienie takiej konieczności i z poszanowaniem wymogów 
ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe. 

W zakresie rekomendacji jest także odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP, 
w okresie zagrożenie epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa 
COVID-19, głównie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób 
określony w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.). 
Rozwinięcie tego znajduje się w uzasadnieniu powyżej powołanej uchwały. 

Informację przygotował: adw. Krzysztof M. Miazga 

 

3.2 DOKUMENTY NA KAMPANIĘ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZĄ 
W LATACH 2021-2022 

Wszystkie aktualne wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w latach 
2021-2022 są do pobrania na stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-
na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-latach-20212022  

 

http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rp-w-sprawie-z
http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rp-w-sprawie-z
http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-latach-20212022
http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-latach-20212022
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3.3 ODBYWANIE WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW OSP I ZJAZDÓW 
ODDZIAŁÓW ZOSP RP Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Takie rozwiązanie można przyjąć, ale jedynie w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
a więc obecnie.  

Poniżej przedstawione są obowiązujące zasady. Kwestie te regulują przepisy art. 10 
ust. 1a-1d ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli członkowie władzy 
stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza 
posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej.  

Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, 
zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 
władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

 transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

 dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek 
władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 

 wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
posiedzenia. Taki sposób komunikacji zapewnia np. Zoom, Google Meet itp. 

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza 
posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom 
w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też 
wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu. Na 
razie takich zapisów w statucie ZOSP RP nie ma. Najprawdopodobniej podobnie jest 
w prawie wszystkich OSP. Z powyższego najważniejsze są dwie rzeczy: 

 wszyscy członkowie OSP (w przypadku walnego zebrania członków OSP) oraz 
wszyscy członkowie ZOSP RP biorący udział w zjeździe oddziału Związku (czyli 
OSP np. z terenu gminy w przypadku zjazdu oddziału gminnego) muszą wyrazić 
zgodę na udział w walnym z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, 

 w zawiadomieniu o walnym musi być zapis, że walne zebranie członków (zjazd 
oddziału ZOSP RP) odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej i w jakiej formie (np. za pośrednictwem Zoom’a). 
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3.4 INFORMACJE W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW KAMPANII 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEJ PRZED XV ZJAZDEM 
KRAJOWYM ZWIĄZKU OSP RP 
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3.5 ZAKŁADANIE BEZPŁATNYCH KONT NA G SUITE – PLATFORMIE 
DO PRACY ZESPOŁOWEJ 

Związek OSP RP w roku 2016 podpisał porozumienie o współpracy z firmą Google 
w ramach której otrzymał dla swych struktur oraz członków (OSP) bezpłatny dostęp 
do pakietu G Suite (dawniej Google for Works). 

Zapraszamy do zakładania bezpłatnych kont: https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A  

 

G Suite to zestaw narzędzi do pracy zespołowej 

Opiera się na dysku w chmurze, na którym zapisywane są wszystkie dane i zawiera 
programy takie jak: 

 bezpieczna firmowa poczta G-mail bez reklam, w domenach @zosprp.org.pl lub 
@osp.org.pl, 

 konferencje Meet, 

 edytory dokumentów, arkuszy i prezentacji online, 

 współdzielony kalendarz, 

 galerie zdjęć, 

 strona internetowa, 

 narzędzie do tworzenia formularzy, 

 wiele innych narzędzi. 

 

Wirtualne spotkania 

Dzięki Google Meet możesz z dowolnego miejsca organizować spotkania 
z maksymalnie 250 uczestnikami, nagrywać je i transmitować na żywo nawet dla 
100 tys. osób. 

Meet eliminuje typowe problemy związane z dołączaniem do rozmowy wideo w pracy. 
Wystarczy skonfigurować spotkanie i udostępnić link. Nie musisz się zastanawiać, czy 
członkowie zespołu, klienci lub kontrahenci mają odpowiednie konta lub wtyczki. Dzięki 
szybkiemu i nieskomplikowanemu interfejsowi oraz inteligentnemu zarządzaniu 
uczestnikami prowadzenie rozmów z wieloma osobami jest niezwykle proste. 

Usługa Meet ma specjalnie zaprojektowane aplikacje na iOS i Androida. Możesz 
w nich wyświetlić wszystkie spotkania w danym dniu oraz najważniejsze informacje 
pobrane z Kalendarza, a następnie dołączyć do rozmów jednym kliknięciem. 

W G Suite Enterprise na potrzeby każdego spotkania jest też tworzony numeru 
telefonu, umożliwiające połączenie telefoniczne, dzięki czemu nie przegapisz 
spotkania nawet w podróży, gdy nie będziesz mieć połączenia z siecią Wi-Fi ani 
komórkowej transmisji danych. 

 

https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A
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Stały kontakt 

Utwórz kalendarz grupowy, uporządkuj pliki na dysku współdzielonym i dodaj czaty 
grupowe dla nawet 150 uczestników, by mieć pewność, że wszyscy są na bieżąco. 

Możesz szybko planować spotkania, sprawdzając dostępność współpracowników 
i nakładając na siebie ich kalendarze w jednym widoku. Kalendarze można 
udostępniać, określając przy tym, czy widoczne będą pełne szczegóły wydarzenia, czy 
tylko informacja o dostępności uczestników. 

 

Zespołowe edytowanie tekstów 

Dokumenty tekstowe możesz tworzyć i edytować bezpośrednio w przeglądarce, bez 
potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Wiele osób może 
jednocześnie pracować nad jednym dokumentem, a każda zmiana jest zapisywana 
automatycznie. 

 

Komentowanie, czat i edytowanie w czasie rzeczywistym 

Pracuj nad jednym dokumentem wspólnie z członkami zespołu lub osobami spoza 
firmy. Obserwuj w czasie rzeczywistym zmiany wprowadzane przez innych, komunikuj 
się przez wbudowany czat i zadawaj pytania w komentarzach. 

Możesz przygotować prezentację w trybie online wspólnie z partnerem biznesowym, 
całym zespołem lub osobami spoza firmy. Od Ciebie zależy, kto będzie mógł 
edytować, wyświetlać lub komentować treść prezentacji. 

 

Płynna praca w Arkuszach i Excelu 

Arkusze dają użytkownikom całkiem nowe opcje współpracy – zamiast zastanawiać 
się, czy masz najnowszą wersję pliku, możesz skupić się na realizowaniu swoich 
najlepszych pomysłów. Pełna zgodność z plikami programów firmy Microsoft oraz 
obsługa takich samych skrótów klawiszowych eliminuje problemy wynikające z pracy 
na różnych platformach. 

 

Tworzenie witryn bez znajomości programowania i projektowania 

Witryny ułatwiają prezentowanie pracy Twojego zespołu, dając Ci wygodny dostęp do 
wszystkich treści, które przechowujesz w G Suite, zarówno w folderach na Dysku, jak 
i w Dokumentach czy w udostępnionym Kalendarzu. 

 

Proste tworzenie ankiet i formularzy 

Dzięki tej usłudze możesz bez dodatkowych kosztów tworzyć niestandardowe 
formularze ankiet i kwestionariuszy. Zbierz wszystkie dane w arkuszu kalkulacyjnym 
i przeanalizuj je bezpośrednio w Arkuszach Google. 
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Do wyboru masz różne typy pytań, możesz zmieniać kolejność, przeciągając 
poszczególne pytania, a także zmieniać wartości, po prostu wklejając listę. 

 

Dysk 

Każdy użytkownik w naszej organizacji otrzymuje 30 GB przestrzeni dyskowej 
do wykorzystania. 

Przechowuj dowolne pliki, korzystaj z nich w każdej chwili i miejscu – na komputerze 
lub urządzeniu mobilnym – oraz zarządzaj sposobem ich udostępniania. 

 

Wszystkie pliki zespołu w jednym miejscu 

Dysk współdzielony to bezpieczne, wydzielone miejsce dostępne dla całego zespołu, 
które umożliwia przechowywanie wspólnych zasobów i którym można łatwo 
zarządzać. Pliki dodane do takiego dysku należą do wszystkich jego użytkowników, 
dzięki czemu każdy ma dostęp do aktualnych informacji. 

 

Korzystaj z plików na komputerze bez użycia przeglądarki 

Transmisja plików z Dysku zapewnia stały dostęp do plików bezpośrednio na 
komputerze – bez zajmowania miejsca na dysku twardym. Synchronizacja plików trwa 
krócej, a produktywność wzrasta. 

 

Kontrolowanie sposobu udostępniania plików 

Pliki pozostają prywatne, dopóki ich nie udostępnisz. Możesz przyznawać innym 
osobom uprawnienia do pobierania, edytowania, komentowania lub wyświetlania – 
pozwala to uniknąć powstawania wielu wersji plików i konieczności ich scalania. 
Możesz też ustawić datę wygaśnięcia dostępu do plików. 

 

Aby założyć konto wypełnij formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A  

 

3.6 ZALECENIE DDMA+W PODCZAS ZEBRAŃ I SPOTKAŃ 

Niezmiennie podczas wszelkich zebrań i spotkań (w momencie możliwości ich 
przeprowadzenia) skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki 
przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzono zasadę DDMA 
na DDMA+W, czyli: 

 Dystans 

 Dezynfekcja 

 Maseczka 

https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A


 

Aktualne zasady i ograniczenia 
Strona /stron: 

Strona 28 z 33 

COVID-19_AZiO Wersja:1.10 

 

 Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe 

 Wietrzenie 

 

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja 
oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć 
ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których 
przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych. 

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona 
w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, 
tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. 

 

3.7 PYTANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE SPOTKAŃ (aktualizowane 
na bieżąco) 

Poczęstunek w trakcie spotkania lub po? 

Niezalecane, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi gastronomii.  
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IV. Narodowy Program Szczepień 
 

4.1 NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 – 
INFORMACJE 

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają 
zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród 
obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich 
dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz 
bezpieczeństwo Polaków. 

 

Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek: 

 bezpiecznych i skutecznych, 

 w wystarczającej ilości, 

 w najkrótszym czasie, 

 darmowych, 

 dobrowolnych, 

 łatwo dostępnych. 

 

Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo 
szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia 
medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień. 

Dokument jest dostępny do pobrania na stronie: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19  

 

Powszechne szczepienia całego społeczeństwa ruszyły w styczniu 2021 roku. Jeszcze 
w grudniu 2020 roku. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. 
Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. 
Dlaczego? Zależy nam na tym, by jak najszybciej ochronić osoby najbardziej narażone 
na chorobę – medyków i personel niemedyczny, który co dziennie dba o nasze 
zdrowie, a także seniorów. 

 

4.2 KONTAKT 

Zainteresowanych szczepionkami oraz samym procesem szczepień przeciw  
COVID-19 zapraszamy do kontaktu. Uruchomiono bezpłatną, całodobową infolinię 
wyjaśniającą wątpliwości ws. szczepień. Zachęcamy też do regularnych odwiedzin na 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19
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stronie, na której na bieżąco będziemy przekazywali aktualne informacje związane 
ze szczepieniami. 

 

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 

Od 16 grudnia ruszyła bezpłatna, całodobowa infolinia dla obywateli, którzy chcą 
dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19. Uzyskanie informacji 
o tematach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 możliwie jest w języku 
polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. 

 

Bezpłatny, całodobowy numer: 989. 

Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: 
+48 22 62 62 989. 

  

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego: 

W godzinach 8-16 w dni robocze możesz skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem 
języka migowego. 

https://nfz.ccig.pl/ClickToInteract/Video.aspx  

 

Uwaga! Klikając w powyższy link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę 
internetową, która jest zarządzana przez firmę CCIG Group Sp. z o.o., z którą 
Narodowy Fundusz Zdrowia (jako administrator danych osobowych) podpisał umowę 
na obsługę Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wszelkie nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu strony proszę kierować na adres tip@nfz.gov.pl 

 

4.3 REJESTRACJA 

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, 
którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby 
powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych 
seniorów. 

Harmonogram rejestracji 

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się: 

 od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat 

 od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat 

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 
stycznia będziesz mógł zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez 
formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - 
dostaniesz maila. 

 

https://nfz.ccig.pl/ClickToInteract/Video.aspx
mailto:tip@nfz.gov.pl
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Jak się będzie można zarejestrować? 

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01.2021 roku – osoby powyżej 80. roku życia, 
od 22.01.2021 roku – osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na 
szczepienie: 

 

a) Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy 
numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, 
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób 
możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się 
etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. 

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie 
– jeśli podałeś numer telefonu – otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie. 

 

b) Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na 
pacjent.gov.pl 

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które 
znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie 
Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – 
będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i 
wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. 

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie 
przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. 

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. 
Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym 
punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni. 

 

c) Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień 

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień – skontaktuj się z nim. 
Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/  

 

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? 
Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt 
szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje. 

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
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4.4 ZGŁOŚ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 

Od 15 stycznia możesz zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez 
formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy – 
dostaniesz maila. 

 

Jak można się zgłosić? 

 Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, 
kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu). 

 Na adres e-mail, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą 
o potwierdzenie zgłoszenia. 

 

Pamiętaj! Jedyną stroną służącą do zgłoszenia chęci szczepienia przeciw COVID-19 
jest https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Jeśli otrzymasz wiadomość dotyczącą 
szczepień, która wygląda podejrzanie, zgłoś ją na tej stronie: https://incydent.cert.pl/ 

 

Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link – Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany 
w systemie. 

Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość e-mail 
z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie. 

Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin. 

 

Ważne: Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją 
na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną 
ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie. 

 

Uwaga: Osoby, które wysłały formularz zgłoszenia chęci szczepienia, otrzymują 
zwrotne e-maile w ciągu do 24 h. Wszystkie zgłoszenia, dla których wyświetlił się ekran 
potwierdzający zgłoszenie, zostały zapisane. Termin potwierdzenia zgłoszenia nie ma 
wpływu na kolejność otrzymania e-skierowania na szczepienie. Prosimy nie ponawiać 
zgłoszeń. 

 

4.5 RAPORT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 

Bieżący raport szczepień przeciwko COVID-19 dostępny jest na stronie: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19  

 

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
https://incydent.cert.pl/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19
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4.6 MAPA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ 

Aktualna mapa punktów szczepień dostępna jest na stronie: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/  

 

4.7 PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytania i odpowiedzi na temat szczepień przeciwko COVID-19, aktualizowane przez 
Ministerstwo Zdrowia i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi  

 

4.8 WYTYCZNE DLA PSP/OSP W ZAKRESIE TRANSPORTU 
PACJENTÓW DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ JAK I PERSONELU 
MEDYCZNEGO DO PACJENTÓW 

Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak 
i personelu medycznego do pacjentów, przygotowane przez Komendę Główną PSP, 
są do pobrania na stronie: http://www.zosprp.pl/files/news/_pdf/wytyczne_-_kg-psp-
ver4-JZ.pdf  

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi
http://www.zosprp.pl/files/news/_pdf/wytyczne_-_kg-psp-ver4-JZ.pdf
http://www.zosprp.pl/files/news/_pdf/wytyczne_-_kg-psp-ver4-JZ.pdf

