
Wytyczne 

COVID-19 Działania - 
Wiosna 2021 r. 
(podsumowanie) 
Publikacja: 22 lutego 2021 r. 

Spis treści 

 1. 
 Kompleksowy plan wychodzenia z kwarantanny ogólnokrajowej 
 2. 
 Cztery etapy 

Wydrukuj tę stronę 

1. Kompleksowy plan wychodzenia z 
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Od 8 marca na terenie Anglii rozpocznie się łagodzenie restrykcji, a rząd 
zaproponuje czterostopniowy, kompleksowy plan powrotu do normalnego 
życia. 

Jednym z czynników jest sukces programu szczepień, ponieważ do tej 
pory zaszczepiono 17 milionów osób, ale to zdecydowanie nie wszystko. 
Społeczeństwo również sprostało wyzwaniu powstrzymania COVID-19: 
przestrzegając prawa, pozostając w domu, poddając się w razie 
konieczności testom, odbywając w razie potrzeby kwarantannę domową, 
przestrzegając zasady „ręce, twarz, odległość” oraz „wietrzenia 
pomieszczeń”. 

Oznacza to, że chociaż bezwzględna liczba zachorowań pozostaje 
relatywnie wysoka, można będzie rozpocząć łagodzenie obowiązującej 
obecnie ścisłej kwarantanny ogólnokrajowej. Chociaż w dalszym ciągu 
należy zachować czujność, szczególnie ze względu na zagrożenie 
nowymi szczepami COVID-19, i chronić NHS, można będzie rozpocząć 
bezpieczne wychodzenie z kwarantanny. Proces ten będzie się składał z 
czterech etapów. Na każdym etapie restrykcje będą łagodzone w tym 
samym czasie na terenie całej Anglii. 

Realizacja planu będzie opierać się na danych, a nie na terminach. 
Zapobiegnie to wzrostowi liczby zachorowań i nadmiernemu przeciążeniu 



NHS. Z tego powodu wszystkie terminy przedstawiane w planie są 
orientacyjne i mogą ulec zmianie. Każdy kolejny etap będzie 
wprowadzany po upływie co najmniej pięciu tygodni. W ciągu czterech 
tygodni będą zbierane i analizowane dane odzwierciedlające zmiany w 
ograniczeniach. Następnie, z tygodniowym wyprzedzeniem, zostanie 
przekazana informacja na temat ograniczeń, które będą łagodzone. 

Decyzja o przejściu na kolejny etap zostanie podjęta przez rząd 
wyłącznie w przypadku całkowitej pewności, że będzie to bezpieczne. 
Decyzja będzie zależeć od czterech wskaźników: sprawnej realizacji 
programu szczepień, dowodów wskazujących na to, że szczepionki 
skutecznie zmniejszają liczbę hospitalizacji oraz zgonów wśród osób 
zaszczepionych, ilość zachorowań nie będzie stanowić ryzyka 
ponownego wzrostu liczby przyjęć do szpitali, a tym samym przeciążenia 
NHS, ocena ryzyka nie będzie ulegać istotniej zmianie ze względu na 
nowe szczepy wirusa mogące stanowić zagrożenie. 

Rząd będzie w dalszym ciągu chronić społeczeństwo, zapewniając 
szybkie i skuteczne zarządzanie lokalnymi ogniskami zakażeń oraz 
zwalczając nowe niebezpieczne szczepy wirusa w Wielkiej Brytanii i na 
granicy państwa. Rząd będzie też w dalszym ciągu wspierać rodziny i 
firmy na każdym etapie wychodzenia z ogólnokrajowej kwarantanny – 
informacje na ten temat zostaną przedstawione 3 marca przez Ministra 
Finansów. 



2. Cztery etapy 

Na pierwszym etapie priorytetem będzie zapewnienie bezpiecznego 
powrotu do szkół wszystkich uczniów i studentów oraz wznowienia nauki 
stacjonarnej od 8 marca. Wznowione mogą zostać wszystkie formy opieki 
nad dziećmi i zorganizowane zajęcia dla dzieci, aby umożliwić rodzicom 
powrót do pracy lub innych obowiązków zawodowych. Dla uczniów szkół 
średnich zostaną wprowadzone szybkie testy przeprowadzane dwa razy 
w tygodniu - oprócz regularnych testów dla nauczycieli - w celu 
zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w szkole. 

Studenci angielskich uniwersytetów uczestniczący w zajęciach 
praktycznych również będą mogli wrócić na uczelnie od 8 marca. 

Można będzie wychodzić z domu w celach rekreacyjnych i sportowych 
wraz z domownikami lub członkami grupy wsparcia (jeżeli są uprawnieni 
do jej utworzenia), bądź jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. 
Każdy mieszkaniec domu opieki będzie mógł przyjmować jednego 
gościa. 



Dowody wskazują na to, że bezpieczniej jest spotykać się na otwartej 
przestrzeni niż w pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego od 29 marca, 
kiedy w większości szkół rozpocznie się wielkanocna przerwa 
świąteczna, spotkania 6 osób (zasada sześciu) lub osób z dwóch różnych 
gospodarstw domowych będą dozwolone na otwartej przestrzeni (w tym 
w ogrodach domowych), co ułatwi znajomym i rodzinom spotkania na 
świeżym powietrzu. 

Obiekty sportowe, takie jak korty tenisowe, boiska do koszykówki i 
baseny na świeżym powietrzu również zostaną otwarte, więc można 
będzie brać udział w oficjalnie organizowanych zajęciach sportowych. 

Zasada „pozostań w domu” przestanie obowiązywać 29 maja, ale wiele 
restrykcji zostanie utrzymanych. Zalecana będzie praca z domu w celu 
ograniczenia ilość odbywanych podróży oraz, w miarę możliwości, 
unikanie podróżowania w godzinach szczytu oraz ruchliwymi trasami. W 
dalszym ciągu będą zakazane podróże zagraniczne, z nielicznymi 
wyjątkami. Nie wolno będzie wyjeżdżać na wakacje za granicę ze 
względu na ryzyko przejęcia obcych szczepów wirusa oraz konieczność 
ochrony programu szczepień. Rząd powołał nową jednostkę do 
sporządzenia raportu na temat podróży międzynarodowych, który 
zostanie ogłoszony 12 kwietnia. 



Na drugim etapie, który nie zostanie wprowadzony przed 12 kwietnia, 
zostanie wznowiona sprzedaż detaliczna artykułów innych niż pierwszej 
potrzeby, działalność punktów usługowych, takich jak salony fryzjerskie i 
gabinety stylizacji paznokc, oraz budynków użyteczności publicznej, w 
tym bibliotek i domów kultury. Zostaną również otwarte kryte obiekty 
rekreacyjne, takie jak siłownie (jednak wyłącznie do użytku 
indywidualnego dla grup z tego samego gospodarstwa domowego) oraz 
większość atrakcji i obiektów na świeżym powietrzu, w tym obiekty 
branży hotelarsko-gastronomicznej, ogrody zoologiczne, parki rozrywki 
oraz kina samochodowe. Można będzie również otworzyć obiekty 
noclegowe bez wspólnych pomieszczeń wykorzystywanych przez różne 
gospodarstwa domowe, takie jak pola kempingowe i wynajmowane domy 
lub apartamenty. 

Na drugim etapie obiekty turystyczno-gastronomiczne będą mogły 
obsługiwać klientów na zewnątrz, bez wymogu podawania alkoholu 
wyłącznie do posiłków i bez ograniczeń czasowych, chociaż klienci będą 
musieli zamawiać i spożywać posiłki siedząc przy stolikach (z obsługą 
kelnerską). W tych miejscach będą stosowane szersze zasady dotyczące 
kontaktów społecznych, aby zapobiec spotkaniom różnych gospodarstw 
domowych w pomieszczeniach zamkniętych. 

W pogrzebach będzie mogło brać udział 30 osób, a liczba osób 
uczestniczących w weselach, przyjęciach i spotkaniach 
okolicznościowych, takich jak stypa, zostanie zwiększona do 15. 



W ramach trzeciego etapu, nie wcześniej niż 17 maja, rząd zamierza w 
miarę możliwości złagodzić ograniczenia dotyczące spotkań ze 
znajomymi i rodziną, pozostawiając decyzję odnośnie poziomu ryzyka w 
gestii uczestników spotkania. 

Oznacza to, że większość ograniczeń prawnych dotyczących spotkań na 
przestrzeni otwartej zostanie odwołana – chociaż zgromadzenia powyżej 
30 osób będą w dalszym ciągu nielegalne. W pomieszczeniach 
zamkniętych obowiązywać będzie zasada sześciu osób lub dwóch 
gospodarstw domowych – bezpieczeństwo zwiększania tych liczb będzie 
podlegało przeglądowi. 

Nie później niż na trzecim etapie. zostanie również zaktualizowane 
zalecenie dystansowania społecznego pomiędzy znajomymi i rodziną, w 
tym przytulanie. Jednak do tego czasu należy kontynuować zachowanie 
odpowiedniej odległości od osób spoza gospodarstwa domowego oraz 
grupy wsparcia. 

Większość firm zostanie otwarta, z wyjątkiem sektorów najwyższego 
ryzyka. We wszystkich sektorach zostaną utrzymane wytyczne dotyczące 
zabezpieczeń przed COVID, a firmy nie będą mogły obsługiwać grup 
przekraczających dopuszczalne limity. Zostaną otwarte obiekty 
turystyczno-hotelarskie i podobnie jak na drugim etapie nie będzie 



wymogu podawania alkoholu wyłącznie do posiłku; nie będą również 
obowiązywać ograniczenia czasowe. Jednak klienci będą musieli 
zamawiać i spożywać posiłki przy stolikach. 

Na trzecim etapie zostaną również otwarte inne obiekty rozrywkowe, 
takie jak kina i miejsca zabaw dla dzieci; pozostała część branży 
hotelarskiego, w tym hotele, schroniska i pensjonaty oraz obiekty sportów 
grupowych i zajęć fitness. Rząd zezwoli również na organizację 
większych imprez rozrywkowych i sportowych w pomieszczeniach dla 
1000 osób lub wypełnionych w połowie (w zależności od tego, która 
liczba jest niższa), a na przestrzeni otwartej dla 4000 osób lub połowy 
pojemności obiektu (w zależności od tego, która liczba jest niższa). 
Większe obiekty z miejscami siedzącymi na świeżym powietrzu, gdzie 
widzowie mogą być rozsadzani, będą mogły gromadzić do 10 000 osób 
lub zapełnić jedną czwartą powierzchni obiektu (w zależności od tego, 
która liczba jest niższa). 

W weselach, przyjęciach, stypach i pogrzebach będzie mogło 
uczestniczyć do 30 osób. To ograniczenie będzie również dotyczyć 
innych uroczystości takich jak święto bar micwa oraz chrzciny. 

Na koniec, przed wprowadzeniem czwartego etapu, rząd podda 
przeglądowi zasady dystansowania społecznego oraz inne 



długoterminowe środki zapobiegania przenoszeniu wirusa. Zapewni to 
informacje do podjęcia przemyślanych decyzji dotyczących terminów i 
okoliczności umożliwiających odwołanie, między innymi, zasady 
zachowania odległości ponad 1 metra oraz zasłaniania twarzy. Zapewni 
również informacje dotyczące pracy z domu, która powinna być w miarę 
możliwości kontynuowana do zakończenia przeglądu. 

Rząd ma nadzieję, że do czasu czwartego etapu, który nie zostanie 
wprowadzony przed 21 czerwca, można będzie odwołać wszelkie prawne 
ograniczenia dotyczące kontaktów społecznych. 

Zostaną też otwarte pozostałe obiekty, w tym kluby nocne, oraz 
złagodzone restrykcje dotyczące dużych imprez i przedstawień 
obowiązujące na trzecim etapie. Będzie to zależeć od wyników programu 
badania imprez, który przetestuje wyniki określonych imprez pilotażowych 
w okresie wiosenno-letnim. Zbadane zostanie wykorzystanie testów oraz 
innych metod zmniejszających ryzyko infekcji. Program pomoże również 
w podjęciu decyzji dotyczącej odwołania wszystkich ograniczeń 
obowiązujących w stosunku do wesel oraz innych uroczystości. 

Przechodząc przez każdy etap planu wychodzenia z ogólnokrajowej 
kwarantanny należy pamiętać, że COVID-19 pozostanie częścią naszego 
życia. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, konieczne będzie 



utrzymanie zasad, które zmieniły nasze życie. Musimy w dalszym ciągu 
przestrzegać zasady „ręce, twarz, odległość”. Należy przestrzegać 
wymaganych środków ostrożności odnośnie COVID. Z innymi osobami 
należy spotykać się na zewnątrz i wietrzyć pomieszczenia. W razie 
konieczności należy poddawać się testom. Należy poddawać się 
proponowanym szczepieniom. Stosując się do wymogów, zrobimy krok w 
kierunku przyszłości, która jest nam znana. 
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