
Wesela i inne uroczystości „rodzinne”  

Do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa. 

Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi 

Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi 

 
Gastronomia   

W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których 
będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. 

Strefa Czerwona - 1 osoba na 4 mkw 

Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw  

 
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju  

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi 

Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi 

 
Kościoły  
 
1.Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z 
wyłączeniem osób sprawujących kult.  

Strefa Czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu 
religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa 

Strefa Żółta - bez zmian 

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między 
osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult). 

Strefa Czerwona - 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od 
dystansu) 

Strefa Żółta - bez zmian 

 
 



 
Wydarzenia sportowe  

1. Na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach 
naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 
2. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku 
wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% 
liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 
3.Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.  
4.Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z 
obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i 
opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. 
5.Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos. 

Strefa Czerwona - Bez publiczności 

Strefa Żółta - 25% widowni 

 
Wydarzenia kulturalne  

 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:  
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 
50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 
1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, 
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek 
zakrywania ust i nosa. 

Strefa Czerwona - Zakaz 

Strefa Żółta - 25%  publiczności 

 
 


