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Zasady wjazdu i bezpieczeństwa w Polsce/ Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v Polsku – 22.03.2022 
Zasady dla podróżnych 
przybywających do Polski z 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej, ze strefy Schengen i 
innych 
 
Od 1 marca 2022 r. zniesione są niektóre zasady 
bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory. Co się 
zmieni? Przestają obowiązywać m.in. wszystkie limity 
osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach 
kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. 
Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca 
udostępnione do tańczenia. 
Ważne! Od 1 marca wciąż będziemy musieli przestrzegać 
niektórych obostrzeń. To m.in. zasady dotyczące noszenia 
maseczek, izolacji, kwarantanny. 

 
Jeżeli podróżujesz z: 

• państw członkowskich Unii Europejskiej, 
• Szwajcarii, 
• Islandii, 
• Norwegii, 
• Liechtensteinu, 
• Księstwa Andory, 
• Księstwa Monako, 
• Republiki San Marino, 
• Państwa Watykańskiego 

podlegasz 7-dniowej kwarantannie (zmiana od 11.02) 
Kwarantanna cię nie obowiązuje, jeśli: 

1. jesteś zaszczepiony(a) pełnym cyklem 
szczepienia: 
o szczepionką, która jest dopuszczona do 

obrotu w Unii Europejskiej lub znajduje się 
w wykazie odpowiedników szczepionek 
dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym 
przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowy Instytut 
Badawczy, 

o od podania ostatniej dawki szczepienia 
upłynęło 14 dni (liczone od dnia 
następującego po dniu podania ostatniej 
dawki), 

o szczepienie jest poświadczone unijnym 
cyfrowym zaświadczeniem COVID lub 

Pravidla pro cestující přijíždějící 
do Polska z členských států 
Evropské unie, ze schengenského 
prostoru a další 
 
 
Od 1. března 2022 se ruší některá dosud platná 
bezpečnostní pravidla. co se mění? Přestat platit mj. 
všechny limity lidí - včetně obchodů, restaurací, 
kulturních míst, dopravy i při jednáních a akcích. Znovu se 
otevřou diskotéky, kluby a další místa k tanci. 
Důležité! Od 1. března ještě budeme muset dodržovat 
některá omezení. To zahrnuje pravidla pro nošení roušek, 
izolace, karanténa. 
 
 
 
Pokud cestujete z: 
• členských států Evropské unie, 
• Švýcarska, 
• Islandu, 
• Norska, 
• Lichtenštejnska, 
• Andorrského knížectví, 
• Monackého knížectví, 
• Republiky San Marino, 
• Vatikánu 
podléháte 7denní karanténě (změna od 11.02) 
V karanténě nejste, pokud: 
1. jste očkováni celým očkovacím schématem: 
 

• vakcínou, která je registrována v Evropské unii 
nebo je na seznamu ekvivalentních vakcín 
registrovaných k uvedení na trh na území Polské 
republiky, vedeném Státním zdravotním ústavem 
PZH – Národním výzkumným ústavem, 

 
 
 

• uplynulo 14 dní od podání poslední dávky 
očkování (počítáno od následujícího dne po 
podání poslední dávky), 

• očkování je potvrzeno digitálním certifikátem EU 
COVID nebo jiným dokumentem v polštině nebo 
angličtině potvrzujícím očkování. 
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innym dokumentem w języku polskim lub 
angielskim poświadczającym zaszczepienie. 

Szczegółowe informacje na temat Unijnego Certyfikatu 
COVID 

2. Przebyłeś(-aś) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
(jesteś tzw. ozdrowieńcem): 

o nie później niż 6 miesięcy przed dniem 
przekroczenia granicy PR, 

o masz dokument, który potwierdza 
przebycie choroby, wystawiony w języku 
polskim albo angielskim, w tym Unijny 
Certyfikat COVID, 

3. Przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-
19: 

o poświadczony unijnym cyfrowym 
zaświadczeniem COVID lub innym 
dokumentem w języku polskim lub 
angielskim, 

o test musi być wykonany nie wcześniej niż 
48 godzin przed przekroczeniem granicy, 

4. Masz do 12 lat i podróżujesz pod opieką 
dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko 
COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu 
na COVID-19, 

5. Podlegasz innym zwolnieniom wymienionym w § 
3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii. 
 

Jeśli została na ciebie nałożona kwarantanna, możesz 
do 48 h od przekroczenia granicy wykonać test, którego 
negatywny wynik zwolni cię z kwarantanny 
Jaki test mogę wykonać? 
 

• Rodzaj testu: RT-PCR oraz antygenowy. 

• Testy nie są finansowane ze środków 
publicznych. 

 
Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-
polski-ze-strefy-schengen 

 
 

Podrobné informace o certifikátu EU COVID Unijnego 
Certyfikatu COVID 
2. Byli jste infikováni virem SARS-CoV-2 (jste tzv. 
vyléčení): 

• nejpozději 6 měsíců přede dnem překročení 
polské hranice, 

• máte doklad potvrzující prodělání onemocnění 
vydaný v polštině nebo angličtině, včetně EU 
certifikátu COVID, 
 

3. Předložíte negativní výsledek testu na COVID-19: 
 

• ověřeno digitálním certifikátem EU COVID nebo 
jiným dokumentem v polštině nebo angličtině, 

 

• test musí být proveden nejdříve 48 hodin před 
překročením hranice, 

 
4. Je vám do 12 let a cestujete s dospělými, kteří jsou 
očkovaní proti COVID-19 nebo mají negativní test na 
COVID-19, 
 
5. Vztahují se na vás další výjimky uvedené v § 3 nařízení 
Rady ministrů ze dne 6. května 2021 o stanovení 
některých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s 
výskytem epidemie. 
 
 
Pokud jste byli v karanténě, můžete do 48 hodin po 
překročení hranic absolvovat test, jehož negativní 
výsledek vám karanténu ukončí. 
Jaký test mohu udělat? 
 
• Typ testu: RT-PCR anebo antigenní. 
• Testy nejsou financovány z (polských) veřejných zdrojů. 
 
 
Zdroj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-
polski-ze-strefy-schengen 

Przejazd przez Polskę 

Osoby, które przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 

godziny i posiadają bilet lotniczy na dalszą podróż, 

zwolnione są z obowiązku kwarantanny. Osobom 

podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na 

przejazd przez Polskę wtedy, gdy są to np. obywatele 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele 

Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz 

 Tranzit přes Polsko 

 
Lidé, kteří pobývají v Polsku nejdéle 24 hodin a mají 
letenku na další cestu, jsou osvobozeni od karanténní 
povinnosti. Lidé cestující z Ukrajiny, Ruska nebo 
Běloruska smějí přejet přes Polsko, pokud jsou občany 
členských států Evropské unie nebo občany Švýcarska, 
Lichtenštejnského knížectví, Norska a Islandu, jakož i 
jejich partnery a děti. Totéž platí pro cizince s povolením 

https://www.gov.pl/web/certyfikat
https://www.gov.pl/web/certyfikat
https://www.gov.pl/web/certyfikat
https://www.gov.pl/web/certyfikat
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ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców 

posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie 

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 

na terytorium podanych powyżej państw oraz ich 

małżonków i dzieci. Szczegóły i dalsze wyjątki zawierają 

informacje polskiej Straży Granicznej w języku 

angielskim. Wykaz otwartych przejść granicznych uzyskać 

można również na stronie internetowej polskiej Straży 

Granicznej. 

k trvalému pobytu nebo s povolením k dlouhodobému 
pobytu v Evropské unii na území výše uvedených zemí, 
jakož i pro jejich manžele a děti. Podrobnosti a další 
výjimky jsou uvedeny v informacích poskytnutých 
polskou pohraniční stráží v angličtině. Seznam otevřených 
hraničních přechodů je také k dispozici na webových 
stránkách polské pohraniční stráže. 

Aktualne zasady i ograniczenia 
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 
 

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 
TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI 

 
Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest 
obowiązkowe w całym kraju. 
Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. 
Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie 
spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią 
przed wirusem! 

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, 

Aktuální pravidla a omezení 
OMEZENÍ V POHYBU  
 

Povinnost udržovat vzdálenost mezi chodci alespoň 1,5 
metru. 
Z této povinnosti jsou vyloučeny: 
 

• rodiče s dětmi vyžadujícími péči (do 13 let), 
• lidé žijící společně nebo hospodařící, 
• lidé s průkazem zdravotního postižení, lidé 
s potvrzením o zdravotním postižení, lidé s potvrzením 
o potřebě speciálního vzdělání, lidé, kteří se nemohou 
samostatně pohybovat, a jejich opatrovníci. 
 
 
 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, ÚST A NOSU, NA 
VEŘEJNÝCH MÍSTECH, POUZE POUŽITÍM MASKY 
________________________________________ 
Zakrývání úst a nosu ve stísněných prostorách je 
povinné v celé zemi. 
Nos a ústa zakrývejte pouze maskou. Šátky, štíty a šály 
nejsou povoleny, protože neplní svou primární funkci, tj. 
nechrání před virem! 
 
 
Ústa a nos musí být zakryty, například: 

• v budovách (např. na schodišti), 
• v autobusech, tramvajích a vlacích, 
• v obchodě, obchodním centru, bance, na tržnici a 

na poště, 
• na pracovišti, pokud je v místnosti více než 1 osoba 

(pokud zaměstnavatel nerozhodne jinak), 
• na pracovišti během přímé obsluhy zákazníka 

/klienta, 
• v kině a divadle, 
• u lékaře, na poliklinice, v nemocnici, masážním či 

tetovacím salonu, 
• v kostele, ve škole, na univerzitě 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
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• w kościele i szkole, na uczelni 
• w urzędzie i innych budynkach użyteczności 

publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, 
na poczcie itp.) 

• w szkołach i na uczelniach w czasie przerw 
między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej 
postanowi kierujący podmiotem. 
 

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 
zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.  
 
Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz 
informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się 
w rozporządzeniu. 
Ważne! 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. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-
ograniczenia 
 

Szczególne warunki wjazdu do Polski dla obywateli 
Ukrainy, w związku z rosyjską agresją na stronie: 
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• v kancelářích a jiných veřejných budovách (u 
soudu, v kulturních institucích, bankách, na poště 
atd.) 

• na školách a univerzitách zavedena povinnost 
zakrytí úst a nosu o přestávkách mezi vyučováním 
a vyučováním, pokud vedoucí subjektu 
nerozhodne jinak. 

 
Kde si nemusíte zakrývat dýchací cesty? 
Ve venkovních prostorách, v lese, parku, přírodě, v 
botanických zahradách, historických zahradách, na 
silnicích a náměstích, na hřbitovech, promenádách, 
bulvárech, parkovacích místech pro vozidla, lesních 
parkovištích, v rodinných parcích a na pláž, při 
soukromém cestování autem, na motocyklu, čtyřkolce, 
mopedu, na pracovišti při konzumaci občerstvení. 
 
 
Podrobné informace o ochraně dýchacích cest a také 
informace o výjimkách z uvedeného opatření lze nalézt 
v nařízení. 
Důležité! Pouze osoby s lékařským potvrzením nebo 
dokumentem potvrzujícím následující omezení, jsou 
osvobozeny od povinnosti zakrývat ústa a nos: 

• celostní vývojové poruchy, 
• duševní poruchy, 
• mírné, středně těžké nebo těžké mentální 

postižení, 
• těžkosti při samostatném zahalení dýchacích cest 

bez cizí pomoci, 
•   pokročilé neurologické, respirační nebo oběhové 
onemocnění, poruchy s respiračním nebo oběhovým 
selháním 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-

ograniczenia   
 

Zvláštní podmínky vstupu do Polska pro ukrajinské 
občany v souvislosti s ruskou agresí na webu: 
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
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Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v ČR - Zasady wjazdu i bezpieczeństwa w Czechach – 22.03.2022 
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-
povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR 

 
Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu 
z Polska do ČR 
 
naposledy aktualizováno dne:  17.03.2022  

 
Nová pravidla pro vstup do ČR od 18. 
března 2022 platí pro všechny cizince 
občany Evropské unie.  
 
MZDR 705/2022-13/MIN/KAN, Ochranné 
opatření - stanovení podmínek pro vstup na 
území ČR, s účinností od 18. 3. 2022.  
17.3.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Č. j.: MZDR 705/2022-13/MIN/KAN 
 
 
 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný 
podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje podle § 68 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením 
onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:¨ 
 
 
 
Na občany Evropské unie se nevztahují žádná omezení.  
 
 
 
 

MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, Mimořádné 
opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 

14. 3. 2022 do odvolání  
10.3.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 
 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 

https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-

cizincu-pri-vstupu-do-crR 
 

Możliwości i obowiązki cudzoziemców przy 
wjeździe z Polski do Czech 

 
ostatnia aktualizacja: 17.03.2022 

__________________________________________ 

Nowe zasady wjazdu do Czech od 18 marca 
2022 r. dotyczą wszystkich cudzoziemców 
będących obywatelami Unii Europejskiej. 
 

MZDR 705/2022-13/MIN/KAN, Środki 
ochronne – określenie warunków wjazdu 
na terytorium Republiki Czeskiej, ze 
skutkiem od dnia 18 marca 2022 r.  
17.3.2022, Źródło: Ministerstwo Zdrowia Republiki 
Czeskiej  

Nr .: MZDR 705/2022-13/MIN/KAN 
 

ŚRODKI OCHRONNE 
Ministerstwo Zdrowia, jako organ administracyjny 
właściwy zgodnie z § 80 ust. h) ustawy nr 258/2000 
Dz.U. o ochronie zdrowia publicznego oraz o zmianie 
niektórych powiązanych ustaw, z późniejszymi 
zmianami (zwanej dalej „Ustawą nr 258/2000 Dz.U.”), 
postanowienia wydane na podstawie § 68 ust.1 
ustawy nr 258/2000 Dz. w celu ochrony przed 
rozprzestrzenianiem COVID-19 spowodowanego 
nowym koronawirusem SARS-CoV-2 stosuje się 
następujące środki ochronne:  
 
Nie ma ograniczeń dla obywateli Unii Europejskiej. 
 
 
 
 

MZDR 8789 / 2022-1 / MIN / KAN, Środki 
nadzwyczajne - ochrona dróg oddechowych, 
obowiązująca od 14.03.2022 do odwołania  
10.3.2022, Źródło: Ministerstwo Zdrowia Republiki 
Czeskiej  
 

ŚRODKI NADZWYCZAJNE 
 

https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://www.fulsoft.cz/33/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-2-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E22ic9sFYtDfYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-2-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E22ic9sFYtDfYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-2-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E22ic9sFYtDfYCD-vMUnwPlw/
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR
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Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný 
podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje podle § 69 odst. 1 
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem 
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 
 

I. 
1. Všem osobám se s účinností ode dne 14. března 2022 
od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 
zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 
alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření 
kapének (dále jen „respirátor“), a to: 
 
 
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako 
 
i) zdravotnické zařízení, nebo 
 
ii) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a 
zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v 
pobytové formě, 
 
b) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků 
silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je 
přeprava osob (zejména taxislužba); v případě lanové 
dráhy jen, jde-li o uzavřenou kabinu, 
s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech 
mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou 
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které 
brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka 
podle bodu 2. 
 
 
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 
 
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, 
 
 

Ministerstwo Zdrowia, jako organ administracyjny 
właściwy zgodnie z § 80 ust. g) ustawy nr 258/2000 Sb. o 
ochronie zdrowia publicznego oraz o zmianie niektórych 
ustaw pokrewnych, z późniejszymi zmianami (zwanej 
dalej „Ustawą nr 258/2000 Sb.”), postanowienia wydane 
na podstawie § 69 ust. i) i ust. 2 ustawy nr 258/2000 Dz. 
w celu ochrony ludności i zapobiegania ryzyku pojawienia 
się i rozprzestrzeniania choroby Covid-19 wywołanej 
przez nowy koronawirus SARS-CoV-2, następujący środek 
nadzwyczajny:  
 

I. 
1. Wszystkim osobom zabrania się poruszania się i 
przebywania bez urządzeń ochrony dróg oddechowych 
(nos, usta), które są respiratorem lub podobnym 
urządzeniem (zawsze bez zaworu wydechowego), od dnia 
14 marca 2022 r. od godziny 00:00 do tego szczególnego 
środka ) spełniający co najmniej wszystkie warunki i 
wymagania techniczne (dla wyrobu), w tym skuteczność 
filtracji co najmniej 94% zgodnie z odpowiednimi 
normami, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się 
kropel (zwany dalej „respiratorem”), czyli :  
 
a) we wnętrzach budynków, które służą jako:  
 
(i) placówka medyczna lub  
 
(ii) placówki usług socjalnych, takie jak cotygodniowe 
placówki stacjonarne, domy dla osób niepełnosprawnych, 
domy starców i domy o specjalnym reżimie oraz placówki 
świadczące pomoc socjalną w formie mieszkalnej,  
 
 
b) w środkach transportu publicznego, w tym w 
zarobkowych lub zarobkowych środkach transportu 
drogowego, których przedmiotem jest przewóz osób (w 
szczególności taksówki); w przypadku kolejki linowej tylko 
w przypadku kabiny zamkniętej, z wyjątkiem dzieci 
poniżej 15 roku życia, które mogą w tych miejscach nosić 
inny sprzęt ochronny, np. medyczna maska na twarz lub 
podobne urządzenie spełniające co najmniej wszystkie 
warunki techniczne i wymagania (dla wyrobu) ČSN EN 
14683 + AC, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się 
kropel, chyba że są objęte zwolnieniem przewidzianym w 
pkt 2. 
 
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:  
 
a) dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze obowiązku 
szkolnego,  
 

https://www.fulsoft.cz/33/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-2-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E22ic9sFYtDfYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-2-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E22ic9sFYtDfYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-ucinnem-k-1-2-2022-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E22ic9sFYtDfYCD-vMUnwPlw/
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b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického 
spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací 
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 
 
 
c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro 
poskytování zdravotních služeb, 
 
d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-
li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, 
 
 
e) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních 
služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a 
domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních 
poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové 
formě, 
 
f) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel 
zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař 
pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v 
zařízeních sociálních služeb, 
 
g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy v době, kdy 
nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, 
h) osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci 
potravin a pokrmů včetně nápojů, 
 
i) příslušníky a zaměstnance základních složek 
integrovaného záchranného systému, pokud používají 
masku nebo polomasku splňující všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 
+A1, 
 
j) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních 
důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou 
obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující 
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 
kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat 
lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít 
nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle 
tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení 
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít 
nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 
 
3. Všem zaměstnavatelům, kteří jsou: 

b) osoby z zaburzeniami intelektualnymi, zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, zaburzeniami poznawczymi lub 
poważną zmianą stanu psychicznego, których zdolności 
umysłowe lub aktualny stan psychiczny nie pozwalają na 
przestrzeganie tego zakazu,  
 
c) pacjentów, jeżeli są hospitalizowani w stacjonarnych 
zakładach opieki zdrowotnej lub jeżeli jest to niezbędne 
do udzielenia świadczeń zdrowotnych,  
 
d) personel medyczny przez czas bezwzględnie 
niezbędny, jeżeli jest to niezbędne do udzielenia 
świadczeń zdrowotnych,  
 
e) korzystających z usług socjalnych w placówkach 
pomocy społecznej, którymi są tygodniowe szpitale, 
domy dla osób niepełnosprawnych, domy spokojnej 
starości i domy o specjalnym reżimie oraz w placówkach 
świadczących pomoc socjalną w formie stacjonarnej,  
 
f) inne godne rozpatrzenia przypadki określone przez 
świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych lub socjalnych 
albo lekarza prowadzącego dotyczące poruszania się i 
pobytu w placówkach medycznych i placówkach pomocy 
społecznej,  
 
g) osoby kierujące pojazdem komunikacji miejskiej, gdy 
nie mają bezpośredniego kontaktu z pasażerem podczas 
odprawy, h) osobom przez czas ściśle niezbędny do 
spożycia żywności i posiłków, w tym napojów,  
 
i) członkowie i pracownicy podstawowych elementów 
zintegrowanego systemu ratowniczego, jeżeli używają 
maski lub półmaski spełniającej wszystkie warunki 
techniczne i wymagania (dla wyrobu) normy ČSN EN 140 
+ A1, 
 
 j) osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych nie 
mogą nosić maski oddechowej lub medycznej maski na 
twarz lub podobnego urządzenia spełniającego 
przynajmniej wszystkie warunki techniczne i wymagania 
(dla wyrobu) ČSN EN 14683 + AC, które zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się kropel, oraz są w stanie udowodnić 
ten fakt poprzez potwierdzenie lekarskie; jednakże osoby 
te są zobowiązane do noszenia innego środka ochrony 
dróg oddechowych zgodnie z tym środkiem, określonym 
w zaświadczeniu lekarskim, chyba że w zaświadczeniu 
lekarskim wyraźnie stwierdza się, że dana osoba nie może 
nosić żadnego sprzętu ochrony dróg oddechowych.  
 
3. Do wszystkich pracodawców, którzy są: 
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a) poskytovateli zdravotních služeb, 
b) poskytovateli sociálních služeb v zařízení sociálních 
služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a 
domovy se zvláštním režimem, a v zařízení poskytujícím 
odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 
 
c) dopravci, kteří provozují veřejnou dopravu, 
a na jejichž zaměstnance se vztahuje zákaz podle bodu 
I/1 v době výkonu jejich práce, se s účinností ode dne 14. 
března 2022 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření nařizuje vybavit tyto jejich 
zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou 
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době 
výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází 
do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon 
práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele). 
 
 
4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s 
účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do 
odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat 
potvrzení podle bodu 2 písm. j) pouze osobám, kterým v 
používání ochranných prostředků dýchacích cest podle 
tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále 
se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích 
důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do 
zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, 
že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s 
nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest 
podle tohoto opatření. 
 

II. 
Aktuální předpisy a nařízení:   
 
1.  ochrana dýchacích cest (od 14. března 2022 do 
odvolání) 
2. stanovení podmínek pro vstup na území ČR (od 18. 
března 2022)  
3. seznam zemí s nízkým rizikem onemocnění covid-19 
(od 19. března 2022)  
4. Dalších pár stále aktuálních opatření naleznete 
v Přehledu jen aktuálních právních předpisů souvisejících 

s koronavirem.  

 
 a) świadczeniodawcy usług zdrowotnych,  
b) świadczeniodawcy usług socjalnych w placówkach 
pomocy społecznej, którymi są tygodniowe szpitale, 
domy dla osób niepełnosprawnych, domy spokojnej 
starości i domy o specjalnym reżimie oraz w placówkach 
świadczących pomoc socjalną w formie stacjonarnej,  
 
c) przewoźnicy obsługujący transport publiczny, i których 
pracownicy podlegają zakazowi określonemu w pkt I/1 w 
czasie wykonywania pracy, zostaną nakazane, ze 
skutkiem od dnia 14 marca 2022 r., do godziny 00:00 do 
czasu uchylenia tego środka nadzwyczajnego, 
wyposażenie ich pracowników w wystarczająca liczba 
respiratorów na każdą zmianę pracownika; nie dotyczy to 
sytuacji, gdy pracownik nie ma kontaktu fizycznego z 
innymi osobami podczas wykonywania pracy oraz w 
związku z wykonywaniem pracy (np. wykonywanie 
telepracy poza miejscem pracy pracodawcy).  
 
4. Wszystkim świadczeniodawcom nakazuje się, ze 
skutkiem od dnia 14 marca 2022 r., od godziny 00:00 do 
uchylenia tego środka nadzwyczajnego, wydanie 
zaświadczenia zgodnie z pkt 2 lit. a). j) tylko osoby, 
którym ten środek uniemożliwił korzystanie ze środków 
ochrony dróg oddechowych i które zostały 
poinstruowane, aby odnotowały ten fakt i jego przyczyny, 
w tym diagnozę, w dokumentacji medycznej tej osoby, w 
tym, że: dana osoba została poinformowana o zagrożenia 
związane z nieużywaniem urządzenia ochrony dróg 
oddechowych w ramach tego środka. 

 
 

II. 
Aktualne zasady i przepisy: 
 
1. ochrona dróg oddechowych (od 14 marca 2022 do 
odwołania)  
2. określenie warunków wjazdu na terytorium Republiki 
Czeskiej (od 18 marca 2022 r.) 
3. Lista krajów lub ich części o niskim ryzyku Covid-19 
(od 19 marca 2022) 
4. Więcej informacji można znaleźć w KOMPLETNYM 
PRZEGLĄDZIE ustawodawstwa związanego z 
koronawirusem.  

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Informace jsou připraveny v rámci projektu „Vytvoření rychlých informačních bodů v polsko-české příhraniční oblasti“ č. 

CZ.11.4.120 / 0,0 / 0,0 / 20_032 / 0002835, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-8789-2022-1-min-kan-mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-14-3-2022-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0ahERr5lFBsdU7_l454XSpw/
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-705-2022-13-min-kan-ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-18-3-2022-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0b5PsQdZYWGopA7ZLXn6iAo/?odkud=ENLEG&wa=WWW22E2%20LE&uid=CT02493331&e=4644126&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2022-12&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21339657&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome
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