
                         KOMUNIKAT                      
Wójta Gminy Chełmża 

z dnia 25.03.2020 

RZĄD WPROWADZIŁ KOLEJNE OBOSTRZENIA               
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM                             
BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY DO 11.04.2020 R. 

Szanowni Państwo w dniu 24 marca 2020 roku Premier Rzeczpospolitej Polskiej 
i Minister Zdrowia wprowadził kolejne obostrzenia na terenie Polski. 

Kolejne zakazy i ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa:  

•  Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum, takiego 
jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizyta w 
aptece lub u lekarza, można też wyjść na zwykły spacer,  

•  Jeśli prowadzisz firmę, możesz udać się po zakup towarów i usług związanych 
ze swoją zawodową działalnością,  

•  Po ulicach nie można poruszać się w grupach większych niż dwie osoby. 
Ograniczenie to nie dotyczy rodzin.  

•  Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w 
wysokości nawet do 5 tys. zł  

•  Nowe ograniczenia wchodzą w życie od północy 25.03.2020., zaraz po 

opublikowaniu rozporządzenia w dzienniku ustaw i będą obowiązywały do                   

11 kwietnia 

•  nie wolno gromadzić się na bulwarach, w parkach, czy korzystać z placów 
zabaw,  

•  po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to 
nie dotyczy jednak rodzin), 

•   Egzekwować przestrzeganie ograniczeń będzie policja. Nikomu nie będzie 
potrzebne zaświadczenie od pracodawcy, dotyczące celu podróży. 

•  dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na 

przykład  dostarczenie jedzenia lub leków  
•  pojawią się ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej 
- tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa/ jeżeli miejsc siedzących w 
pojeździe jest 50, to w pojeździe może znajdować się maksymalnie 25 osób/.  



•  samorząd lokalny musi zdecydować o formule weryfikacji ilości pasażerów,  

•  w mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus 
sprawujący mszę,  

•  kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w 
wysokości nawet do 5 tys. zł, a w działaniach weryfikujących policji pomagać 
będzie wojsko,  

•  obostrzenia obowiązują od północy 25 marca do 11 kwietnia  

•  podstawą prawną dzisiejszych rozwiązań jest obowiązujący w Polsce stan      

epidemii, wprowadzony na mocy ustawy o chorobach zakaźnych 
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