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Szybciej pójdziemy do kina

[1]
Kina, teatry i filharmonie zostaną otwarte już 21 maja 2021 r., czyli szybciej o osiem dni
niż zakładano – to kolejny element stopniowego znoszenia obostrzeń w kraju.
- Zdecydowaliśmy o dokonaniu pewnych korekt w planie znoszenia obostrzeń na maj. Przyspieszamy
otwarcie kin, teatrów i filharmonii o tydzień - nastąpi to 21 maja, oczywiście w reżimie sanitarnym powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w dniu 12 maja 2021 r. W
obiektach tych dozwolone będzie 50-procentowe obłożenie, obowiązywać będzie reżim sanitarny,
m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki, a także zakaz spożywania napojów i posiłków.
Kolejną zmianą jest przyspieszenie o jeden dzień przyspieszyć otwarcia, które miały nastąpić 29
maja. Oznacza to, że od piątku 28 maja działalność będzie mogła wznowić gastronomia
wewnętrzna i od tego dnia w lokalach będzie można organizować też imprezy okolicznościowe
(maks. 50 osób, do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19).
Od 28 maja ruszą też obiekty sportowe – z zachowanymi limitami: baseny, kryte obiekty sportowe,
siłownie, kluby fitness, a także solaria. Od tego dnia także będzie można organizować zajęcia i
wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - do 250 osób.
Harmonogram na kolejne dni maja:
15 maja 2021 (sobota)
Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak
obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w
transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.
Transport zbiorowy
• 100 proc. liczby miejsc siedzących lub
• 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc
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siedzących niezajętych)
Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)
• dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi
wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1
m, licząc od powierzchni stolika)
Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu
• maks. 50-procentowe obłożenie
Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje
kultury na otwartym powietrzu
• z zachowaniem reżimu sanitarnego
Edukacja – szkoły podstawowe i średnie
• nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
• nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
• reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy
Sport
• obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności
• zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób
21 maja 2021 (piątek)
Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie
• obłożenie 50%
• reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki
• uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków
Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje
kultury w pomieszczeniach
• wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego
Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu
• obłożenie 50 proc.
28 maja 2021 (piątek)
Gastronomia wewnętrzna – w lokalu
• maks. 50 proc. obłożenia
• dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi
wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1
m, licząc od powierzchni stolika).
Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie)
• maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)
Sport – kryte obiekty sportowe, baseny
• dla wszystkich
• 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)
Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi
• limit do 250 osób
Sport – siłownie, kluby fitness, solaria
• limit 1 osoba na 15m2
• reżim sanitarny
29 maja 2021 (sobota)
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Edukacja – szkoły podstawowe i średnie
• stacjonarnie wszyscy uczniowie
• reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie rządowym gov.pl - kliknij, aby przejść do strony [2]
Kategoria: Koronawirus, informacje lokalne [3]
Zalecenia sanitarne [4]
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