
Aktualne zasady i ograniczenia, które mogą mieć znaczenie przy  organizacji 

ME IDO Brzeg Dolny 2021  
(wg. Rozporządzenia  Rady  Ministrów, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 roku, z późniejszymi zmianami- 

stan na 06.08.2021).  

Zasady obowiązują do 31 sierpnia i mogą być zmienione. 

 OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ  (zasada ogólna dla uczestników  poza miejscem                          

organizacji zawodów ) 

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI 
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. 
Wyłączeni z tego obowiązku są: 
 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
 osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
 osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby 
niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

 
   ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH  

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. 
Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki (chusty, przyłbice i szalki nie są 
dozwolone),  
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: 
 na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej), 
 w autobusie, tramwaju i pociągu, 
 w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, 
 w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że   

pracodawca postanowi inaczej), 
 w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta, 
 w kinie i teatrze, 
 u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, 
 w kościele i szkole, na uczelni 
 w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, 

banki, na poczcie itp.) 
 
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa: 
 Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach 

zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc 
postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży 
oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, 
motorowerem, w celu spożycia posiłku  

 Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające 
zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: 

 całościowe zaburzenia rozwoju, 
 zaburzenia psychiczne, 
 niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 

głębokim, 
 trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 
 zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, 

przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia 
 

 Obowiązek zasłaniania ust i nosa  nie dotyczy zwolnieni sędziego, trenera oraz osoby 
uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, 
zawodów sportowych  
 



 

 KWARANTANNA 
  

Podróżni przybywający do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy 
Schengen oraz z Turcji niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz 
przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że 
spełnią jeden z poniższych warunków: 
 są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia 

upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). 
Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym 
dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie 
szczepionką,  która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, 

 przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 
miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać 
dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w 
języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID, 

 przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test 
musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy, 

 są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są 
zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19, 

 
ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY SĄ UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWYCH 
ZAWODÓW SPORTOWYCH 
Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dotyczy: 
 zawodników, 
 członków sztabu szkoleniowego, 
 lekarzy, fizjoterapeutów, 
 sędziów, 
 akredytowanych dziennikarzy. 
 
 Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez: 

 międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub  
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 

 międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do     
federacji sportowej 

    polski związek sportowy. 
  
Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków 
sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie 
sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez 
międzynarodową federację.  
 
Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej 

pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – 

poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – dokument 

zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz 

charakteru uczestnictwa. 

 

  



 ORGANIZACJA ZAWODÓW/MIEJSCE ZAWODÓW 

Uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych możliwe jest przy maks. 50 proc. obłożeniu 

(z widownią). 

 Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, 

co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych 

miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. 

Dodatkowo: 

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa  sportowego, 
zajęć sportowych : 

 dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,  

 zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub 
korzystającym z obiektu sportowego,  środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,  

 dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie 
korzystających,  

 zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami 
zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub w inny sposób ogranicza kontakt 
pomiędzy tymi osobami;  

 2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz 
korzystające z obiektu sportowego, sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji 
rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. 

 
Zasady obowiązują do 31 sierpnia i mogą być zmienione. 

 


