Kolejne obostrzenia
w związku z COVID-19
Obowiązek zakrywania ust i nosa
15 kwietnia 2020

Od 16 kwietnia 2020 roku – do odwołania – obowiązkowe będzie
zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo
maseczki. W chwili obecnej dostępny jest projekt rozporządzenia
wprowadzającego te obostrzenia.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane
z wprowadzeniem nowych przepisów.
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1. Czy nakaz zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał w miejscach
pracy
Tak, projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić nowe obostrzenia zakłada,
że nakaz będzie obowiązywał w miejscach ogólnodostępnych, za które uważane są
m.in. zakłady pracy – za wyjątkiem miejsc, które wskazujemy w pkt. 5 poniżej.
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2. Czy nakaz zakrywania ust i nosa będzie obowiązał w samochodzie?
Z przepisów wynika, że nie nakazują one zakrywania ust i nosa jeśli samochodem
poruszają się osoby, które ze sobą zamieszkują, a np. jadą wspólnie do pracy.
Nakaz zakrywania ust i nosa ma nie obowiązywać w samochodach, także jeśli
porusza się nim jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem nie starszym niż
4 lata.
3. Czy nakaz zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał dzieci?
Nakaz zakrywania ust i nosa nie będzie obowiązywał dziecka do ukończenia 4 roku
życia.
4. W jakich konkretnie miejscach będzie obowiązywał nakaz?
Nakaz zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał:


w środkach publicznego transportu zbiorowego (autobusach, tramwajach,
metrze);



w miejscach ogólnodostępnych, czyli przykładowo:
o
o
o

na drogach (ulicach) i placach,
w zakładach pracy,
w budynkach użyteczności publicznej, takich jak np. urzędy,
sądy, kościoły, szkoły, uniwersytety, szpitale, przychodnie,
banki, restauracje, placówki pocztowe, stadiony, kasy
biletowe,
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o

w sklepach i centra handlowych oraz usługowych, jak i na
targowiskach (straganach).

Powyższe stanowi jednak tylko przykładowe wyliczenie i należy rozumieć,
że nakaz będzie obowiązywał we wszystkich miejscach ogólnodostępnych,
a zatem także takich jak parki czy skwery i treny zielone.
5. Kogo nie będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa?
Nakaz nie będzie obowiązywał:







osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe
w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach
(straganach), które są uważane za miejsca ogólnodostępne,
z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów
lub klientów;
osób kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego lub
pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób;
duchownych sprawujących kult religijny;
żołnierzy.

6. Czy przewidziano dodatkowe wyjątki od nakazu zakrywania ust
i nosa?
Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych,
lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych
czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy
pomocy przyłbicy, ale tylko pod warunkiem, że wszystkie stanowiska kasowe
lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie
lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy w czasie kryzysu
Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu pandemii
na Państwa biznes, nasz multidyscyplinarny zespół jest w pełnej
gotowości do współpracy. Prosimy o kontakt na poniższy adres:
coronavirus@eversheds-sutherland.pl
Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować
wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół
Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji.

Webinaria i publikacje
Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu
epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie > >
Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw
znajduje się na uruchomionej przez Eversheds Sutherland stronie
Coronavirus Legal Hub >>

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.
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