Od 30 V i 6 VI kolejne zniesienia obostrzeń [ENG/UKR/RUS]
2020-05-29
W środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym
"odmrożeniu" zakazów i obostrzeń. Od najbliższej soboty noszenie maseczek w przestrzeni
publicznej nie będzie już obowiązkowe. - W sklepie, kościele - maseczki będą wciąż
obowiązkowe - wyjaśniał M. Morawiecki.

Od soboty nie będzie też limitów liczby klientów w sklepach i gastronomii.
Z kolei od niedzieli nie będą obowiązywały limity liczby wiernych w kościołach, jednak
nadal będzie wymagany dystans między wiernymi.
Zgromadzenia publiczne na powietrzu dozwolone będą do 150 osób przy obowiązku
noszenia maseczek i zachowaniu dystansu 2 m.
Od 6 czerwca otwarte będą kina, teatry, opery i balety, a także baseny, sale zabaw,
parki rozrywki, siłownie i kluby fitness przy zachowaniu wytycznych sanitarnych.
Zamknięte pozostaną kluby i dyskoteki. W kinach czy teatrach widownia będzie
mogła być wypełniona do 50 proc., a widzowie będą musieli mieć maseczki. Możliwe
będą też koncerty plenerowe do 150 osób.
Jeżeli chodzi o organizację wesel, to od 6 czerwca będzie możliwa organizacja wesel i
imprez rodzinnych, jednak do 150 gości. Goście weselni nie będą musieli nosić
maseczek.
ENG
From 30 V and 6 VI, successive lifting of restrictions
On Wednesday, during a press conference, Prime Minister Mateusz
Morawiecki informed about another "unfreezing"of bans and restrictions.
From next Saturday, wearing masks in public spaces will no longer be mandatory. - In
the shop, the church - masks will still be obligatory - explained M. Morawiecki.
As of Saturday, there will also be no limits on the number of customers in shops and
catering.
In turn, from Sunday there will be no limits on the number of believers in churches,
but still a distance between believers will be required.
Public gatherings in the air will be allowed up to 150 people with the obligation to
wear masks and to keep a distance of 2 m.
From 6 June, cinemas, theatres, operas and ballets, as well as swimming pools,
playgrounds, amusement parks, gyms and fitness clubs will be open, while
maintaining sanitary guidelines. The clubs and discos will remain closed. In cinemas

or theatres the audience will be able to fill up to 50%, and the audience will have to
wear masks. There will also be an open-air concert for up to 150 people.
As far as weddings are concerned, it will be possible to organize weddings and family
events from 6 June, but up to 150 guests. Wedding guests will not have to wear
masks.
UKR
З 30 V i 6 VI наступне зняття обмежень
У середу на прес-конференції прем'єр-міністр Матеуш Моравецький
повідомив про чергове зняття заборон і обмежень.
З найближчої суботи носіння масок в громадських місцях більше не буде
обов'язковим. - У магазині, в церкві - маски як і раніше будуть обов'язковими, пояснив М. Моравецький.
З суботи також не буде обмежень на кількість клієнтів в магазинах і
ресторанах.
З неділі обмеження на кількість віруючих у церквах не діятимуть, однак
відстань між віруючими все одно буде потрібно зберігати.
Громадські збори на відкритому повітрі будуть дозволені до 150 осіб при
обов'язковому носінні масок і збереженні дистанції 2 м.
З 6 червня будуть відкриті кінотеатри, театри, опери та балети, а також
басейни, ігрові зали, парки розваг, тренажерні зали та фітнес-клуби з
дотриманням санітарних правил. Закритими залишаться клуби і дискотеки. У
кінотеатрах і театрах глядацький зал буде заповнений до 50 відсотків і глядачі
повинні будуть одягати маски. Також можливі концерти під відкритим небом до
150 осіб.
Що стосується організації весіль, то з 6 червня можлива організація весіль і
сімейних заходів, проте до 150 гостей. Гостям весілля не доведеться носити
маски для обличчі.
RUS
С 30 V i 6 VI следующее снятие ограничений
В среду на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий
сообщил об очередном снятии запретов и ограничений.
С ближайшей субботы ношение масок в общественных местах больше не будет
обязательным. - В магазине, в церкви - маски по-прежнему будут

обязательными, - пояснил Н. Моравецкий.
С субботы также не будет ограничений на количество клиентов в магазинах и
ресторанах.
С воскресенья ограничения на количество верующих в церквях не будут
действовать, однако расстояние между верующими все равно будет нужно
сохранять.
Общественные собрания на открытом воздухе будут разрешены до 150 человек
при обязательном ношении масок и сохранении дистанции 2 м.
С 6 июня будут открыты кинотеатры, театры, оперы и балеты, а также
бассейны, игровые залы, парки развлечений, тренажерные залы и
фитнес-клубы с соблюдением санитарных правил. Закрытыми останутся клубы
и дискотеки. В кинотеатрах и театрах зрительный зал будет заполнен до 50
процентов и зрители должны будут надевать маски. Также возможны концерты
под открытым небом до 150 человек.
Что касается организации свадеб, то с 6 июня возможна организация свадеб и
семейных мероприятий, однако до 150 гостей. Гостям свадьбы не придется
носить маски для лице.
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