
Koronowirus w przepisach – stan na dzień 01/10/2020 

Wydarzenia sportowe  

Obecnie: 

1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie 
miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc 
przewidzianych dla publiczności. 

2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych 
kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów 
wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie 
licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych 
musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez 
publiczności. 

3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku 
braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie 
więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 

4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych 
zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w 
rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy 
zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla 
publiczności. 

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.  

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. 

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos. 

Strefa Czerwona - Bez publiczności 

Strefa Żółta - 25% widowni 

Transport zbiorowy  

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo 



b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji 
technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo 
pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 
50 % miejsc siedzących niezajętych. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Strefa Czerwona - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc 
siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji 
techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy 
jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego 

Strefa Żółta - bez zmian 

Maski  

Obecnie jest obowiązek: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m; 

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; 

4) w obiektach handlowych lub usługowych; 

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w 
budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na 
cmentarzu. 

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia. 

Strefa Czerwona - Wszędzie maski w przestrzeni publicznej 

Strefa Żółta - bez zmian 


