Noi resticții în lupta împotriva COVID-19 introduse de cătrea autoritățile Poloniei
Informația actualizată la 05.11.2020
În contextul creșterii numărului cazurilor de infecții cu COVID 19, Guvernul polon a
anunțat introducerea unor noi restricții pe plan intern pentru cetățenii polonezi și cei
străini aflați pe teritoriul Poloniei, care urmează a fi aplicate în perioada 07-29 noiembrie
2020 .
 Elevii claselor 1-3 ani vor trece la învăţământul online, măsură deja în vigoare pentru cei
cu vârste mai mari;
 Se limitează funcționarea centrelor comerciale. Vor rămâne deschise doar
magazinele cu produse alimentare, cosmetice, articole de igienă și produse de
curățenie, produse medicale și farmaceutice, articole pentru animale;
 Se introduc noi limite privind numărul de persoane care se pot afla în unitățile
comerciale: în magazine de până la 100 m2 - 1 persoană/10 m2, în magazine de
peste 100 m2 - 1 persoană/15 m2 (neschimbat);
 Se introduc limite privind numărul de persoane care se pot afla în biserici: 1
persoană/15m2
 Vor fi închise instituțiile culturale: teatrele, cinematografele, muzeele, galeriile de
artă, centrele comunitare, centrele de muzică;
 Hotelurile vor putea primi numai persoane care călătoresc în scop professional;
 Va fi limitat numărul persoanelor: - în perioada 7 noiembrie - 29 noiembrie
 Biserici: - în perioada 7 noiembrie - 29 noiembrie
Totodată, restricțiile introduse anterior, rămân în vigoare:
1. RESTRICȚII DE INTRARE: Intrarea străinilor pe teritoriul Poloniei, inclusiv a
cetățenilor Republicii Moldova, este în continuare interzisă, cu un șir de excepții.
Informația actualizată privind categoriile de străini care au dreptul de a intra în Polonia,
precum și a celor exceptate de la obligativitatea autoizolării la intrare, pot fi găsite pe
pagina Serviciului Grăniceri al Republicii Polone https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczaniegranicy.html
Atenționăm că la hotar cu Rusia, Ucraina și Belarus sunt deschise doar câteva din
punctele de trecere a frontierei. Lista punctelor funcționale poate fi accesată la fel pe
pagina Serviciului Grăniceri al Republicii Polone https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczaniegranicy.html

2. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL Dreptul de a tranzita teritoriul Republicii
Polone îl au toate categoriile de persoane care au dreptul de a intra pe teritoriul țării,
precum și străinii cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung pe
teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, statelor membre ale Asociației
Europene a Liberului Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic
European sau Confederația Elvețiană, precum și soții și copiii acestora, pentru a călători
pe teritoriul Republicii Polone spre locul de reședință sau de ședere.
3. MĂSURI PE PLAN INTERN: Din 24 octombrie 2020 sunt aplicate următoarele
restricții pe plan intern:
 Elevii claselor 4 - 8 vor studia de la distanță;
 Adolescenții cu vârsta de până la 16 ani pot ieși din casă între orele 8:00 - 16:00
doar sub supravegherea adulților;
 Se suspendă funcționarea sanatoriilor (cu posibilitatea finalizării sejururilor în
curs);
 Se suspendă activitatea restaurantelor, barurilor, etc. (se permite prestarea
serviciilor doar în regim de livrare la pachet);
 Se limitează numărul participanților la evenimente, întâlniri și adunări, pînă la
maximum 5 persoane;
 Persoanele cu vârsta de peste 70 ani pot ieși din casă doar pentru a face
cumpărături în magazine, farmacii și de a merge la oficiul poștal;
 Se introduce ”ora seniorilor”. Între 10:00-12:00, în magazine sau farmacii vor
avea acces doar persoanele cu vârsta de peste 60 ani.
În acelați timp, se mențin regulile generale de conduită în spațiul public:
 Distanța socială – minim 1,5m;
 Acoperirea gurii și nasului în locurile publice;
 Limitarea numărului de persoane în transportul public, centre comerciale,
ceremonii religioase etc.
Se păstrează cele trei grade de alertă pentru localități – verde, galben și roșu. Localitățile
din zona galbenă sau roșie sunt suspuse unor restricții adiționale https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
4. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:
Informații privind restricțiile aplicate în Polonia pot fi accesate la următorul link https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations. Informații amănunțite
referitoare la trecerea frontierei Poloniei pot fi obținute de la Serviciul Grăniceri al
Republicii Polone - https://www.strazgraniczna.pl/.
5. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Varșovia https://polonia.mfa.gov.md/
Ambasada Republicii Polone la Chișinău https://www.gov.pl/web/republicamoldova

