
"Uważali się za wolnych, a nikt nie będzie wolny, jak długo
będą istniały zarazy."
 
Albert Camus, "Dżuma".
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministr�w z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia okre�lonych ogranicze�, nakaz�w i zakaz�w w
związku z wystąpieniem stanu epidemii złagodzono wymogi dotyczące
zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej, jednak należy
pamięta�, że nie zrezygnowano całkowicie z tego obowiązku 
w okre�lonych przypadkach. 
Bardzo często zależy to od zachowania tzw. "dystansu społecznego",
kt�ry wynosi 2 m.
 
Ponadto bardzo istotne jest zakrywanie ust i nosa, lub zachowanie
"dystansu społecznego"  w związku z tzw. "odmrożeniem gospodarki"
w okre�lonych branżach gospodarki. 

Z cyklu prawo w czasie epidemii.
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odzieży lub jej czę�ci;
maski;
maseczki;
przyłbicy;
albo kasku ochronnego okre�lonego w przepisach ustawy Prawo o
ruchu drogowym.

zawodowe;
służbowe;
zarobkowe;

osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia
rękawiczki jednorazowe lub �rodki do dezynfekcji rąk;
odległo�� między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5
m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter
działalno�ci wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten
zapewnia �rodki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem
epidemii.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy
pomocy 

 
Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do odwołania 
w zakładach pracy. 
Nie dotyczy to jednak os�b wykonujących czynno�ci czynno�ci:

w budynkach, zakładach, obiektach, plac�wkach i targowiskach.
 
Pracownicy w samochodzie nie są osobami zamieszkującymi razem.
Nie są też osobami gospodarującymi wsp�lnie, kt�re zostały
zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Zatem prawnicy 
w samochodzie powinni zakrywa� usta i nos.  Jednak nie w sytuacji,
w kt�rej samoch�d uznamy za czę�� zakładu pracy, bowiem 
w zakładzie pracy nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 
 
Zakłady pracy są obowiązane zapewni�:

Z przepis�w nie wynika obowiązek zapewnienia �rodk�w ochrony
osobistej związanej z zakrywaniem ust i nosa. Jednak można
wywodzi� z powołanego przepisy, że dotyczy to r�wnież �rodk�w do
zakrywania ust i nosa.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do odwołania na
terenie nieruchomo�ci wsp�lnych, tj. na ternie grunt�w oraz czę�ci
budynku i urządzenia, kt�re nie służą wyłącznie do użytku wła�cicieli
lokali.
Zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje w�wczas, gdy zostanie
zachowany "dystans społeczny" 2 m.

CZĘ�CI WSP�LNE

PRACOWNICY 
W SAMOCHODZIE
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członk�w załogi statku powietrznego;
rybak�w w lub marynarzy;
marynarzy lub rybak�w powracających z zagranicy, r�wnież
innymi �rodkami transportu niż statek, po zako�czeniu
zatrudnienia na statku;
marynarzy lub rybak�w mających miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze statku w
polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem
bezzwłocznej repatriacji;
marynarzy lub rybak�w udających się do portu położonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, r�wnież innym niż statek
�rodkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia
na statku;
os�b wykonujących pracę lub �wiadczące usługi na statkach lub
morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o
inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
członk�w załogi, w tym powracających z zagranicy innymi
�rodkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku;
członk�w załogi statku w rozumieniu przepis�w o
bezpiecze�stwie morskim;
os�b wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub pa�stwie
sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją
inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w �winouj�ciu;
kierowc�w wykonujących przew�z drogowy w ramach
międzynarodowego transportu drogowego lub
międzynarodowego transportu kombinowanego, w tym
powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi �rodkami transportu
niż pojazd, kt�rym jest wykonywany transport drogowy;
obsady pociągu  oraz innych pracownik�w niezbędnych do
wykonywania usług przewozu towarowego w ramach
międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących
czynno�ci zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub pa�stwie
sąsiadującym;
kierowc�w wykonujących przew�z drogowy pojazdami
samochodowymi lub zespołami pojazd�w o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym
rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. 

W przypadku przekroczenia granicy obowiązek kwarantanny nie
dotyczy:
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kierowc�w wykonujących przew�z drogowy pojazdami
samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 os�b łącznie z kierowcą w
zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym os�b.

w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, kt�re
znajduje się po obu stronach tej granicy;
przez żołnierzy Sił Zbrojnych Polski lub żołnierzy wojsk
sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby
Celno-Skarbowej;
Pa�stwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Pa�stwa,
inspektor�w ITD, wykonujących zadania służbowe;
przez członk�w misji dyplomatycznych, urzęd�w konsularnych i
przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członk�w
ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na
podstawie paszportu dyplomatycznego;
przez inspektor�w administracji morskiej lub uznanej
organizacji kt�rzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia
inspekcji;
w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca
zamieszkania lub pobytu przez obywateli pa�stw członkowskich
UE, pa�stwa członkowskiego EFTA – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich
małżonk�w i dzieci;
przez uczni�w i student�w pobierających naukę w Polsce.

przez osoby wykonujące te czynno�ci w tych pa�stwach;
przez uczni�w i student�w pobierających naukę w Polsce lub w
pa�stwie sąsiadującym i ich opiekun�w, kt�rzy przekraczają
granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej
nauki;
dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w
pa�stwie sąsiadującym i ich opiekun�w, kt�rzy przekraczają
granicę wraz z dzie�mi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

W przypadku przekroczenia granicy obowiązek kwarantanny nie
dotyczy:

 
Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania
granicy Polski: 

 
W przypadku przekraczania granicy pa�stwowej stanowiącej
granicę wewnętrzną UE w ramach wykonywania czynno�ci
zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w pa�stwie członkowskim UE lub pa�stwie członkowskim
EFTA, lub w Konfederacji Szwajcarskiej:
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lokalu oraz w ogr�dku gastronomicznym rozumianym jako
wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla cel�w
gastronomicznych, w kt�rych jest prowadzona ta działalno��;
lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w
przypadku stacji paliw płynnych;

żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk
sojuszniczych, a także
funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby
Wywiadu Wojskowego,

W:

obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierującego �rodkiem
publicznego transportu zbiorowego wykonującym zarobkowy
przew�z os�b, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego
albo organizator tego transportu, w zakresie zarobkowego przewozu
os�b zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych os�b
w spos�b uniemożliwiający styczno��.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierującego statkiem, 
jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo
armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych
os�b w spos�b uniemożliwiający styczno��.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierowc�w
wykonujących przewozy drogowe w załodze.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sprawującego kult
religijny podczas jego sprawowania.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

wykonujących zadania służbowe, stosujących �rodki ochrony
osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynno�ci.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera oraz
osoby uprawiającej sport.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy personelu lotniczego
przebywającego w kabinie pilota.
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administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwo�ci, 
kultury, 
kultu religijnego, 
o�wiaty, 
szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania, 
opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, 
obsługi bankowej, 
handlu, 
gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, 
obsługi pasażer�w w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym �r�dlądowym.

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do odwołania w
budynkach użyteczno�ci publicznej przeznaczonych na
potrzeby: 

 
Za budynek użyteczno�ci publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny.
 
Co do zasady obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy  os�b
wykonujących czynno�ci czynno�ci zawodowe, służbowe lub
zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, plac�wkach.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy jednak os�b zajmujących
się bezpo�rednią obsługą klient�w (konsument�w). 
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do odwołania
w obiektach handlowych lub usługowych, plac�wkach handlowych
lub usługowych i na targowiskach (straganach).
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy  os�b wykonujących
czynno�ci czynno�ci zawodowe, służbowe lub zarobkowe
w budynkach, zakładach, obiektach, plac�wkach, na targowiskach
(straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpo�rednią obsługę
interesant�w lub klient�w w czasie jej wykonywania.
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agent�w turystycznych i organizator�w turystyki (ujętej w
Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci w klasie 79.11 i 79.12) – w
obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży
lub �wiadczenia usług powyżej 2000 m2.;
polegającej na prowadzeniu dyskotek i klub�w nocnych.

targi;
wystawy; 
kongresy;
konferencje;
spotkania;

na drogach i placach;
na terenie cmentarzy;
na terenie park�w, ziele�c�w, promenad, bulwar�w, ogrod�w
botanicznych, ogrod�w zabytkowych;
na terenie plaż,
na terenie miejsc postoju pojazd�w, parking�w le�nych.

Bez względu na obowiązek zakrywani ust i nosa oraz zachowanie
"dystansu społecznego" nie jest dozwolone prowadzenie działalno�ci: 

 
Przy spełnieniu obowiązku  zakrywania ust i nosa dozwolone jest, od  
dnia 6 czerwca 2020 r., prowadzenie działalno�ci związanej 
z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak:

włączając działalno�ci polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracownik�w do obsługi teren�w i obiekt�w, w kt�rych te
imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci 
w podklasie 82.30.Z),
 
Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorc�w
działalno�ci związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem
imprezami takimi, jak targ i, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, aby w miejscu
odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2
 powierzchni dostępnej dla uczestnik�w, widz�w lub klient�w, 
z wyłączeniem obsługi.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do odwołania:

 
Zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje w�wczas, gdy zostanie
zachowany dystans społeczny 2 m.
 
Zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje na terenie lasu.
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jezdni;
pobocza,
chodnika;
drogi dla pieszych lub drogi dla rower�w;
łącznie z torowiskiem pojazd�w szynowych znajdującym się w
obrębie tego pasa;

Droga to wydzielony pas terenu składający się z:

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd�w, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pędzenia zwierząt.
 
Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadze� 
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo 
o  zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem
zgromadze� organizowanych na podstawie zawiadomienia, przy
czym maksymalna liczba uczestnik�w nie może by� większa niż 150
os�b.
 
Uczestnicy zgromadzenia, o obowiązani są do zachowania odległo�ci
co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.
 
Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformowa�
uczestnik�w zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu.
 
Zgromadzenia organizowane w ramach działalno�ci ko�cioł�w i
innych związk�w wyznaniowych mogą się odbywa�, pod warunkiem
że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych
obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek
zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem os�b sprawujących kult
religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na
zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległo�ci nie mniejszej niż 2 m
od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z
wyłączeniem os�b sprawujących kult religijny.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sprawującego kult
religijny podczas jego sprawowania.
 
Do odwołania zakazuje się organizowania imprez, spotka� i zebra�
niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotka� do 150 os�b. 
 
Przyjęcia �lubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne
przyjęcia okoliczno�ciowe mogą by� organizowane – od dnia 6
czerwca 2020 r. W ich czasie nie ma obowiązku zakrywania ust 
i nosa. 

CO TO JEST DROGA?
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Strona numer  8

ZGROMADZENIA 

MIEJSCA KULTU
RELIGIJNEGO

WESELA, �LUBY,
KOMUNIE



123 Anywhere St., Any City,
State, Country 12345
www.reallygreatsite.com

w kinach, 
na otwartym powietrzu 
lub w pozostałych miejscach oraz działalno�ci klub�w filmowych
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci w podklasie 59.14.Z),

sędziego, 
trenera oraz osoby,
uprawiającej sport.

senior�w w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek
sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej,
oraz Pucharze Polski lub lidze zawodowej działającą w
najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna,
oraz na stadionach,
oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do
uprawiania sport�w motorowych w zakresie organizacji
wsp�łzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych
przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej
oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie
rozgrywkowej w sporcie żużlowym, 

Przy spełnieniu obowiązku  zakrywania ust i nosa dozwolone jest, od  
dnia 6 czerwca 2020 r., prowadzenie działalno�ci tw�rczej związanej
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w
Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci w dziale 90.0),
 
Przy spełnieniu obowiązku  zakrywania ust i nosa dozwolone jest, od  
dnia 6 czerwca 2020 r.,  prowadzenie działalno�ci związanej z
projekcją film�w lub nagra� wideo:

 
Przy spełnieniu obowiązku  zakrywania ust i nosa dozwolone jest, od  
dnia 6 czerwca 2020 r.,  prowadzenie działalno�ci usługowej
związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalno�ci w podklasie 96.04.Z).
 
Obowiązek zakrywania ust i nos nie dotyczy, od dnia 31 maja 2020
r.:

 
Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorc�w działalno�ci
związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalno�ci w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod
warunkiem zapewnienia, aby na stadionach i boiskach w zakresie
organizacji wsp�łzawodnictwa sportowego:

organizacja wsp�łzawodnictwa sportowego odbywała się bez
udziału publiczno�ci.
 

ROZRYWKA
I KULTURA

1 czerwca 2020 r. 
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p�l golfowych, 
kort�w tenisowych, 
stajni, 
stadnin i tor�w wy�cigowych dla koni, 
infrastruktury do sport�w wodnych i lotniczych. 

weryfikuje liczbę os�b uczestniczących w zajęciach sportowych,
wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub
sprzętu sportowego,
dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych,
wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego
lub sprzętu sportowego �rodki do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i
każdej grupie korzystających. 

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorc�w działalno�ci
związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalno�ci w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod
warunkiem zapewnienia, aby na stadionach i boiskach w zakresie
organizacji wsp�łzawodnictwa sportowego w zajęciach lub
wydarzeniach sportowych oraz wsp�łzawodnictwie sportowym 
nie uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestnik�w, bez udziału
publiczno�ci. 
 
Wym�g, aby w wydarzenia uczestniczyło nie więcej niż 150
uczestnik�w, bez udziału publiczno�ci nie dotyczy:

 
Obowiązku zakrywania ust  i nosa nie stosuje się w przypadku  jazdy
konnej. 
 
Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorc�w działalno�ci
związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalno�ci w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod
warunkiem zapewnienia, aby z basen�w korzystało do 4 os�b na tor,
nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150
uczestnik�w, bez udziału publiczno�ci.
 
Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator
wydarzenia sportowego lub zaję� sportowych (w przypadku zaję�
poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem
sportowym):
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dzieckiem do uko�czenia 13. roku życia;
osobą z orzeczeniem o niepełnosprawno�ci, osobą z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawno�ci, osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osobą, kt�ra ze względu na stan
zdrowia nie może porusza� się samodzielnie.

Dziecko do uko�czenia 4. roku życia;
osoba, kt�ra nie może zakrywa� ust lub nosa z powodu stanu
zdrowia, cało�ciowych zaburze� rozwoju, zaburze�
psychicznych, niepełnosprawno�ci intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej
trudno�ci w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
okazanie orzeczenia lub za�wiadczenia nie jest wymagane.

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator
wydarzenia sportowego lub zaję� sportowych (w przypadku zaję�
poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem
sportowym) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i
wychodzącymi uczestnikami zaję� sportowych, wydarze�
sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu
sportowego lub w inny spos�b ogranicza kontakt pomiędzy tymi
osobami.
 
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu
sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu
sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc 
i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
 
Należy pamięta�, że, co do zasady w ramach przemieszczania się
nadal obowiązuje zakrywanie usta i nosa. Odkrywanie ust i nosa jest
wyjątkiem. 
 
Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje
pieszo – jednocze�nie mogą się porusza� osoby w odległo�ci nie
mniejszej niż 2 m od, chyba że realizują obowiązek zakrywania ust 
i nosa.
 
Zachowanie "dystansu społecznego", tj. odległo�ci nie mniejszej niż 2 m
nie jest konieczne, jeżeli zachowanie tej odległo�ci nie jest możliwe
ze względu na opiekę nad:

 
Zachowanie "dystansu społecznego", tj. odległo�ci nie mniejszej niż 2 m
nie jest konieczne w przypadku os�b wsp�lnie zamieszkujących lub
gospodarujących.
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kt�rego temperatura ciała jest r�wna albo przekracza 38°C;
kt�ry nie złożył podczas odprawy o�wiadczenia o stanie zdrowia
według wzoru udostępnionego przez przewo�nika lotniczego;
kt�ry nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy
pomocy maseczki.

jedna osoba; 
albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do uko�czenia
4. roku życia;
albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wsp�lnie.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje kierowc�w
wykonujących przewozy drogowe w załodze.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierującego �rodkiem
publicznego transportu zbiorowego wykonującym zarobkowy
przew�z os�b, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego
albo organizator tego transportu, w zakresie zarobkowego przewozu
os�b zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych os�b
w spos�b uniemożliwiający styczno��.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierującego statkiem,
jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo
armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych
os�b w spos�b uniemożliwiający styczno��.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy personelu lotniczego
przebywającego w kabinie pilota.
 
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy
pomocy maseczki na statkach powietrznych.
 
Do odwołania zakazuje się przemieszczania statkiem powietrznym
pasażera:

 
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa 
w �rodkach publicznego transportu zbiorowego, oraz w pojazdach
samochodowych, kt�rymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub
niegospodarujące wsp�lnie.
 
Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku
pojazdu samochodowego, w kt�rym przebywają lub poruszają się: 
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przygotowywaniu i podawaniu posiłk�w i napoj�w go�ciom
siedzącym przy stołach lub go�ciom dokonującym własnego
wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napoj�w w lokalu oraz
w ogr�dku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone
miejsce do sezonowego użytkowania dla cel�w gastronomicznych,
w kt�rych jest prowadzona ta działalno��, 
lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w
przypadku stacji paliw płynnych;
lub w ogr�dku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji
paliw płynnych;

klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu
zajęcia przez nich miejsc, w kt�rych będą spożywali posiłki lub
napoje;
obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa.

konieczno�ci identyfikacji lub weryfikacji tożsamo�ci danej
osoby, a także w związku ze �wiadczeniem danej osobie usług,
jeżeli jest to niezbędne do ich �wiadczenia;
umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub
głuchoniemą;
spożywania posiłk�w lub napoj�w w lokalu, ogr�dku
gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłk�w
lub napoj�w w lokalu, ogr�dku gastronomicznym, wydzielonej
strefie gastronomicznej.
 
Działalno�� polegająca na: 

może by� realizowana pod warunkiem, że

 
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
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