Ograniczenia związane z pandemią
koronawirusa (COVID-19):
informacje o czynnościach
dozwolonych i zabronionych
Jak zmienią się zasady w dniu 17 maja
Niektóre z zasad dotyczących czynności zabronionych i dozwolonych
ulegną zmianie w dniu 17 maja. Mimo to nadal obowiązuje wiele
ograniczeń.
Od 17 maja:
Jeżeli jest to możliwe, należy kontynuować pracę z domu. W
przypadku podróży w obrębie Wielkiej Brytanii należy starać się
zachować bezpieczeństwo i planować podróż z wyprzedzeniem.
W razie wystąpienia objawów COVID-19 należy poddać się testowi
oraz przestrzegać wytycznych dotyczących pozostawania w domu.
● Limity liczby uczestników zgromadzeń zostaną zwiększone.
W zgromadzeniach na wolnym powietrzu będzie mogło
uczestniczyć maksymalnie 30 osób, a w pomieszczeniach – 6
osób lub 2 gospodarstwa domowe (każde gospodarstwo
domowe może obejmować grupę wsparcia, jeżeli spełniane
są obowiązujące kryteria).
● Nowe wytyczne dotyczące spotkań ze znajomymi i rodziną
będą kładły nacisk na odpowiedzialność osobistą, a nie
zasady wyznaczone przez rząd. Zamiast nakazu zachowania

odległości 2 m od osób, z którymi się nie mieszka, zalecane
będzie zachowanie ostrożności i uwzględnianie wytycznych
dotyczących ryzyka związanego z COVID-19 oraz działań,
jakie można podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwu sobie i
swoim bliskim. Należy pamiętać, że dla niektórych osób
ryzyko związane z bliskim kontaktem może być wyższe niż
dla innych, a w niektórych miejscach i sytuacjach
obowiązywać będą określone wytyczne, których trzeba będzie
przestrzegać nawet w przypadku przebywania ze znajomymi i
rodziną.
● Kryte obiekty rozrywkowe i atrakcje, takie jak kina, teatry, sale
koncertowe, kręgielnie, kasyna, salony gier, muzea i kryte
sale zabaw dla dzieci będą mogły prowadzić działalność z
zastosowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego
związanych z COVID-19.
● Można będzie uczestniczyć w wydarzeniach odbywających
się w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, takich jak
występy na żywo, imprezy sportowe i wydarzenia biznesowe.
Liczba uczestników takich wydarzeń będzie ograniczona w
zależności od rodzaju obiektu, a uczestnicy powinni
przestrzegać zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego
związanych z COVID-19 określonych dla danego obiektu.
● Działalność mogą wznowić kryte lokale gastronomiczne, takie
jak restauracje, puby, bary i kawiarnie.
● Wszyscy chętni będą mogli brać udział w zorganizowanych
zajęciach sportowych odbywających się w pomieszczeniach
(dotyczy to także zajęć grupowych w siłowniach). Muszą one
być organizowane przez przedsiębiorstwo, organizację
dobroczynną lub organ publiczny, a organizator musi podjąć
odpowiednie środki w celu zmniejszenia ryzyka transmisji.
● Działalność mogą wznowić wszystkie rodzaje obiektów
noclegowych dla turystów (w tym hotele i pensjonaty). Mogą z

nich korzystać grupy złożone z maksymalnie 6 osób lub 2
gospodarstw domowych (każde gospodarstwo domowe może
obejmować grupę wsparcia, jeżeli spełniane są obowiązujące
kryteria).
● Liczba uczestników pogrzebu nie będzie już ograniczona do
30, ale będzie zależeć od tego, ile osób może przebywać w
danym obiekcie, w którym obowiązują zasady
bezpieczeństwa epidemiologicznego związane z COVID-19, z
zachowaniem dystansu społecznego. Limit liczby uczestników
wesel, styp i innych imprez okolicznościowych zostanie
zwiększony do 30 osób. Inne ważne wydarzenia życiowe,
takie jak bar/bat micwa i chrzciny, będą mogły odbywać się w
gronie liczącym maksymalnie 30 osób.
● Zmienią się zasady dotyczące odbywania wizyt poza domami
opieki przez ich mieszkańców oraz odbywania wizyt u
mieszkańców domów opieki przez osoby z zewnątrz – liczba
wyznaczonych z nazwiska odwiedzających zwiększy się do
pięciu (dwie osoby jednocześnie), pod warunkiem uzyskania
ujemnego wyniku testu na COVID-19.
● Wszyscy studenci szkół wyższych będą mogli korzystać z
nauczania stacjonarnego.
● Limit uczestników spotkań formalnych grup wsparcia oraz
grup dla rodziców z dziećmi zwiększy się do 30 osób (limit nie
dotyczy dzieci młodszych niż 5 lat)
● Zniesione zostaną prawne ograniczenia i dozwolone powody
podróży zagranicznych. Zostanie wprowadzony system
„sygnalizacji świetlnej” i konieczne będzie przestrzeganie
zasad określonych dla osób powracających do Anglii z krajów
z listy czerwonej, pomarańczowej i zielonej.

