
Nowe zasady dotyczące przebywania w domu i z dala od innych! 

Najważniejszym działaniem, jakie wszyscy możemy podjąć, walcząc z koronawirusem, jest pozostanie w 

domu w celu ochrony NHS i ratowania życia. 

Kiedy ograniczymy nasz codzienny kontakt z innymi ludźmi, ograniczymy rozprzestrzenianie się infekcji. 

Właśnie dlatego rząd wprowadził trzy nowe środki zapobiegawcze: 

1. Wymaganie od ludzi pozostania w domu, z wyjątkiem bardzo ograniczonych celów. 

2. Zamykanie nieistotnych sklepów i przestrzeni społecznych. 

3. Publiczne zatrzymywanie wszystkich spotkań wśród więcej niż dwóch osób. 

Każdy obywatel musi przestrzegać tych nowych nakazów. Odpowiednie organy, w tym policja, otrzymają 

uprawnienia do egzekwowania ich - w tym poprzez grzywny i rozproszenie zgromadzeń. 

Środki te weszły w życie w poniedziałek 23 marca. Rząd ponownie przyjrzy się tym środkom 

zapobiegawczym po trzech tygodniach i złagodzi je, jeśli będzie taka możliwość.  

 

1. Przebywanie w domu  

Są cztery powody dla których możesz wyjść z domu:  

 • zakupy niezbędnych rzeczy! Na przykład jedzenie albo lekarstwa, które musisz zażyć!   

 • jedno ćwiczenie fizyczne w ciągu dnia, na przykład cykliczne bieganie - samemu lub z kimś z 

domowego otoczenia. 

 • Potrzebujesz pomocy medycznej lub potrzebuje jej ktoś inny.   

 • podróżowanie do i z miejsca zatrudnienia.  

Od tych czterech powodów są jednak wyjątki. Kiedy spędzasz czas na aktywnym wypoczynku, pamiętaj 

żeby ograniczyć do minimum czas spędzany poza bezpiecznym miejscem izolacji a także zachować 

dwumetrowy odstęp między osobami z Twojego otoczenia. 

Środki zapobiegawcze muszą być przestrzegane przez każdego. Oddzielna pomoc może być udzielona 

wszystkim osobom fizycznym lub gospodarstwom domowym będącym w izolacji i dla osób wymagająych 

specjalnej pomocy i pozostających pod specjalną ochroną. Dzieci, których rodzice nie mieszkają razem w 

jednym domu i nie mają jeszcze osiemnastu lat moga przemieszczać się z miejsca zamieszkania jednego 

rodzica do drugiego.  

Rząd wyznaczył spacjalny numer dla osób pracujących, których dzieci uczęszczających do szkół i ich 

opiekunów. Osoby zdefiniowane jako niezbędne do pracy nie obejmuje osób mogących przemieszczać 

się między miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia. Jeżeli nie musisz być w pracy, wciąż możesz 

udać się do pracy jeżeli nie możesz pracować z domu.  

Niezbędni pracownicy i rodzice dzieci podatnych na choroby mogą opuścić dom zabierając dzieci z i do 



szkoły jak również mogą to robić ich opiekunowie. 

 

2. Zamknięcie sklepów i przestrzeni publicznej. 

Dla zredukowania kontaktów z ludźmi, Rząd Wielkiej Brytanii wydał nakaz zamknięcia swoich zakładów i 

miejsc publicznych. Do takich miejsc należą: 

- Puby, kina i teatry. 

- Wszelkie sklepy z odzieżą i elektorniką, salony piękności, zakłady fryzjerskie, firmy świadczące usługi 

poza budynkami, z pominięciem sklepów z żywnością.  

- Biblioteki publiczne, centra społecznościowe i miejsca spotkań młodzierzy. 

- Miejsca publiczne na otwartych przestrzeniach, kręgielnie, zaułki, arkady i miejsca do wypoczynku na 

swierzym powietrzu. 

- publiczne place wraz z parkami takie jak boiska i korty tenisowe, pola golfowe i siłownie na otwartych 

przestrzeniach.  

- miejsca kultu z wyjątkiem cmentarzy w trakcie pogrzebu. 

- Hotele, hostele, schroniska, kampingi, parki i miejsca rekreacyjne z pominięciem stałych mieszkańców i 

pracowników, osób wymagających noclegu w nagłych przypadkach, takich jak bezdomni. 

Więcej szczegółowych informacji i szczegóły dotyczące wyjątków mogą Państwo znaleźć tutaj włącznie z 

listą nieczynnych instytucji. Nieliczne instytucje moga pozostawac otwarte a ich pracownicy, którzy nie 

mogą praować z domu mogą podróżować do pracy. 

 

3. Zebrania publiczne. 

 

Dla pewności że ludzie zostają w domu i z dala od innych, Rząd Wielkiej Brytanii ograniczył publiczne 

zebrania do dwóch osób.  

Są dwa wyjątki: 

Kiedy grupa ludzi żyje razem - przykładowo, rodzice którzy nie mogą zostawić dzieci w domu. 

Gdzie grupa musi wykonywać obowiązki zwiazane z pracą. 

Rząd wstrzymał spotkania socialne, wliczając wesela, msze i inne ceremonie religijne z pominięciem 

pogrzebów, gdzie rodzina musi się spotkać. 

 

4. Praca i miejsce pracy 

 

Tak jak w części podpunkcie dotyczącym pozostania w domu,  w przypadku miejsca pracy i pracy zdalnej 

- mozesz udac się do pracy jezeli nie możesz wykonać jej z domu.  

Z wyjątkiem organizacji wymienionych powyżej w części dotyczącej zamykania nieistotnych sklepów i 

przestrzeni publicznych, rząd nie wymaga, aby inne firmy były zamykane - w rzeczywistości biznes musi 

funkcjonować. 

 Pracodawcy i pracownicy powinni omówić swoje ustalenia dotyczące pracy, a pracodawcy powinni 

podjąć wszelkie możliwe kroki, aby ułatwić swoim pracownikom pracę w domu, w tym zapewnić 

odpowiedni sprzęt informatyczny i sprzęt umożliwiający pracę zdalną. 



 Czasami nie będzie to możliwe, ponieważ nie wszyscy mogą pracować z domu. Niektóre prace 

wymagają od ludzi przemieszczenia się do miejsca pracy - na przykład jeśli obsługują maszyny, pracują w 

budownictwie lub produkcji lub świadczą usługi pierwszej linii. 

 

Jeśli nie możesz pracować z domu, możesz nadal podróżować do pracy, pod warunkiem, że czujesz się 

dobrze i ani ty, ani żadne z twoich domowników nie jest odizolowana. Jest to zgodne z radą 

Ministerstwa Zdrowia. 

Pracodawcy, zatrudniający pracowników  w swoich biurach lub na miejscu, powinni upewnić się, że 

pracownicy są w stanie przestrzegać wytycznych podanych przez Public Health England, w tym, w miarę 

możliwości, utrzymywać odległość 2 metrów od innych oraz często myć ręce mydłem i wodą przez co 

najmniej 20 sekund (lub stosować żel dezynfekujący do rąk, jeśli mydło i woda nie są dostępne). 

 Prace prowadzone w miejscach zameszkania, na przykład przez robotników przeprowadzających 

naprawy i konserwację, mogą być kontynuowane, pod warunkiem, że pracownik zajmujący się 

wykonywaniem usługi ma się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby. Ważne jest, przestrzeganie 

oficjalnych wytycznych Public Health England, w tym zachowanie 2-metrowej odległości od 

mieszkańców domu, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. 

Żadne prace nie powinny być wykonywane w żadnym izolowanym gospodarstwie domowym lub w 

którym są osoby chronione, chyba że ma to na celu zaradzenie bezpośredniemu ryzyku dla 

bezpieczeństwa gospodarstwa domowego, takim jak naprawa wodociągów czy hydraulika ratunkowa 

lub niezbędne naprawy i gdy wykonawca jest skłonny to zrobić. W takich przypadkach Public Health 

England może udzielać porad wykonawcom robót i gospodarstwom domowym. 

 

Wykonawca usługi, który ma objawy koronawirusa, nawet łagodne, nie powinien wykonywać żadnej 

pracy! 

 Jak określono w części dotyczącej zamykania nieistotnych sklepów i przestrzeni publicznych, rząd 

nakazał zamknięcie niektórych firm i obiektów. Rząd określił wytyczne dotyczące organizacji, których 

dotyczy ten wymóg. Porady dla pracowników tych organizacji dotyczące zatrudnienia i wsparcia 

finansowego są dostępne na stronie gov.uk/coronavirus. 

Przez cały czas pracownicy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami na temat izolacji, jeśli oni lub 

ktokolwiek w ich domu wykazuje objawy choroby spowodowanej koronawirusem. 

  

5. REALIZACJA NOWYCH ŚRODKÓW  

Środki te ograniczą nasz codzienny kontakt z innymi ludźmi. Stanowią one istotną część naszych 

wysiłków na rzecz zmniejszenia szybkości transmisji koronawirusa. 

Każdemu obywatelowi poleca się przestrzeganie tych nowych środków zapobiegawczych. 


