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Strefa żółta – ograniczenia 

Podstawa prawna: 

§ 6, 7, 26, 27, 28, 30, 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.                    
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                        
z wystąpieniem stanu epidemii; 

Art. 46, 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Ograniczenia – wykaz 

 

Targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania 

1. Organizowane na otwartym powietrzu: 
a. wymagane zakrywanie ust i nosa 
b. liczba uczestników nie może przekraczać 1 os/4m2, z wyłączeniem obsługi 

2. Organizowane w przestrzeni zamkniętej: 
a. wymagane zasłanianie ust i nosa oraz ograniczenie liczby miejsc do 50% 

3. W przypadku wydarzeń organizowanych na otwartym powietrzu zapewnienie 
realizacji wymogu liczbowego uczestników sprawia, że ograniczenie do 150 
osób nie obowiązuje (np. jeśli mamy 800m2 powierzchni, to może przebywać 
200 osób).   

 

Zbiorowe formy kultury i rozrywki  

Teatry, opery, filharmonie, cyrki, kina, muzea, kluby filmowe 

1. W pomieszczeniach oraz na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych 
lub półotwartych)  

a. pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca, w rzędach, 
naprzemiennie, w przypadku miejsc siedzących, 25% liczby miejsc, albo 

b. w przypadku braku numeracji miejsc, przy zachowaniu 1,5m odległości 
między widzami. Obowiązku nie stosuje się do osób uczestniczących                       
w wydarzeniu z dzieckiem do 13 r.ż., osobą z orzeczeniem                        
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub osobą, która nie może się samodzielnie poruszać oraz                      
do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

c. Wymagane zakrywanie nosa i ust.  
2. Na otwartej przestrzeni 

a. Liczba uczestników nie może być większa niż 100 osób 
b. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 1,5 m, dodatkowo należy 

wyznaczyć poziome znaki określające odległość; 
c. Wymagane zakrywanie ust i nosa, chyba że zachowana jest odległość 1,5 m 
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Poprawa kondycji fizycznej 
PKD 96.04 – łaźnie tureckie, salony masażu, sauny, solaria itp. 

 
 Wymagane zakrywanie nosa i ust 

 

Gastronomia 

1. Wymagane zakrywanie nosa i usta przez obsługę 
2. W lokalu i ogródku gastronomicznym, a także na stacjach paliw, gdzie wydzielona 

jest strefa gastronomiczna: 
a. Liczba klientów nie może przekraczać 1 os/ 4m2 
b. Obowiązek zakrywania nosa i ust przez klientów do czasu zajęcia miejsc, przy 

którym spożywane będą posiłki lub napoje 
3. UWAGA: ograniczenie możliwości prowadzenia działalności do godzin                         

6.00-22.00 dotyczy strefy czerwonej, nie żółtej. 

 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki  

oraz parki rekreacyjne (bez zakwaterowania) 

1. Liczba osób korzystających nie może być większa niż 1 os/10m2 powierzchni obiektu, 
obliczanej z wyłączeniem parkingów. 

 

Sport, rozrywka i rekreacja 

1. W przypadku organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych                        
i wydarzeń sportowych: 

a. Na stadionach, boiskach, basenach, na obiektach sportowych 
przeznaczonych dla sportów, innych niż pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, 
stadniny, tory wyścigowe dla koni, infrastruktura dla sportów wodnych                        
i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczny osób: 

i. Jeśli przewidziano udział publiczności, udostępnia się jej co czwarte 
miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, ale nie więcej niż 25% 
miejsc; 

ii. W przypadku braku widowni, udostępnia się 25% liczby miejsc dla 
publiczności, z zachowaniem odległości 1,5 m, z tym, że nie więcej 
niż 25% miejsc przewidzianych dla publiczności. 

iii. Obowiązku udostępnienia co czwartego miejsca nie stosuje się                    
do osób uczestniczących w wydarzeniu z dzieckiem do 13 r.ż., osobą 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności                        
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która nie może się 
samodzielnie poruszać oraz do osób wspólnie zamieszkujących                     
lub gospodarujących. 
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b. Na siłowniach, klubach, centrach fitness: 
i. znajdować się może nie więcej niż 1 os/7m2 powierzchni 

przeznaczonej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5m,                        
z  wyłączeniem obsługi. Nie stosuje się przepisów o obowiązku 
dezynfekcji urządzeń po każdym ich użyciu. 

2. UWAGA: W Aquaparkach może przebywać 75% liczby klientów, stanowiących 
obłożenie obiektu. 

 

Działalność hotelarska 

1. Działalność jest dopuszczona, z wyłączeniem działalności klubów, dyskotek oraz 
miejsc udostępnionych do tańczenia. Jeśli hotel oferuje również usługi kongresowe, 
siłowni, gastronomiczne, działalności kulturalnej oraz basenu – stosuje się do nich 
odpowiednie przepisy. 

Zasłanianie nosa i ust 

1. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje na terenie całego kraju –                      
w przestrzeni publicznej: 

a. w środkach transportu publicznego; 
b. w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

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

ii. na terenie nieruchomości wspólnych 
iii. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności 

publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych                      
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów                  
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim                      
lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej 
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 

iv. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach 
handlowych lub usługowych i na targowiskach 
(straganach); 

2. UWAGA: Obowiązek zasłaniania nosa i ust nie obowiązuje m.in. osób 
wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe                      
w budynkach, o których mowa powyżej, chyba że osoby te zajmują się 
bezpośrednią obsługą interesantów lub klientów. 
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Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu 

Działalność prowadzić można bez ograniczeń, ale w salonie przebywać mogą wyłącznie 
osoby obsługi oraz klienci, którzy są obecnie obsługiwani.  

 

Kluby nocne, dyskoteki 

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek oraz zakaz udostępniania miejsc 
do tańczenia.  

 

Handel 

W miejscach handlu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz noszenia 
rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.  

 

Transport publiczny 

W pojazdach transportu publicznego obowiązują limity liczbowe pasażerów: 

a) 100 % miejsc siedzących (tj. wyłącznie siedzących) albo 
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, według dokumentacji 

technicznej pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu 50% miejsc 
siedzących niezajętymi.  

Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.  

 

Wesela, komunie, konsolacje  

i uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe 

Do 17 października br. – limit 100 osób, nie licząc obsługi. 

Od 17 października br. – limit 75 osób, nie licząc obsługi. 

Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez uczestników do czasu zajęcia przez 
nich miejsc, w których będą spożywali posiłki i napoje. 

 

Kościół 

1. Jeśli wydarzenie ma miejsce w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust      
i nosa. 
2. Jeśli wydarzenie ma miejsce na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m 
odległości między osobami lub zakrywać usta i nos. 
3. Obowiązek powyższy nie dotyczy osób sprawujących kult. 
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Zgromadzenia 

1. Obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 os.  
2. Uczestnicy zgromadzenia powinni zakrywać usta i nos oraz zachowywać 

dystans 1,5 m między sobą 
3. Odległość pomiędzy zgromadzeniami powinna być nie mniejsza niż 100 m. 

 


