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Nowa normalność to dziesiątki nowych zasad, które ulegają ciągłym zmianom. Wiemy, że macie wiele pytań i dlatego
postaraliśmy się zebrać najważniejsze informacje w jednym miejscu (stan na 19 maja 2020).
Zachęcamy Was również do śledzenia naszych transmisji ze Studia #RatuszTV
W Koszalin Centrum Pomorza działają już m .in.:
✅ Giełda;
✅ Targowiska miejskie;
✅ Boiska w tym "Orliki";
✅ Galerie handlowe;
✅ Restauracje, puby i bary.
Dodatkowo do 30 czerwca nie obowiązują opłaty w Streﬁe Płatnego Parkowania
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
❌ 2 metry – minimalna odległość między pieszymi (Obowiązuje do odwołania);
❌ Obowiązek zasłaniania ust i NOSA w miejscach publicznych (Obowiązuje do odwołania);
❌ Kwarantanna (więcej na stronie gov.pl);
❌ Zakaz zgromadzeń i imprez masowych (Wyłączone są zakłady pracy / Obowiązuje do odwołania).
ŻYCIE SPOŁECZNE:
❌ Zakaz korzystania z placów zabaw i ogrodów zoologicznych (Obowiązuje do odwołania);
✅ Połowa miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc w środkach komunikacji publicznej (Obowiązuje od 18 maja
2020);
✅ Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby
sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy
(Obowiązuje do odwołania);
✅ W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 10 m2
powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (Obowiązuje od 17 maja);
❌ Teatry, opery, ﬁlharmonie, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice
pozostają zamknięte (Obowiązuje do odwołania);
✅ Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
✅ Kina plenerowe – w tym samochodowe – mogą wznowić działalność (Obowiązuje od 18 maja 2020).
GOSPODARKA / GASTRONOMIA / USŁUGI:
✅ Do pracy wróciły GALERIE HANDLOWE (Na terenie obiektu działalności nie mogą prowadzić agenci turystyczni oraz
organizatorzy turystyki / W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby ﬁtness i przestrzeń rekreacyjna
(np. place zabaw);
✅ Restauracje, kawiarnie, bary, a także przestrzenie w galeriach handlowych, w których można spożyć posiłek, mogą
działać w nowym reżimie sanitarnym;
✅ Salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki mogą działać w nowym reżimie sanitarnym (Obowiązuje od 18 maja 2020);

❌ Zamknięte zostają bez wyjątków salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza
salonami – np. wizyty w domach (Obowiązuje do odwołania);
✅ Od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą
szczególne zasady bezpieczeństwa.
❌ Siłownie, baseny, kluby ﬁtness oraz kluby taneczne pozostają one zamknięte Obowiązuje do odwołania).

Więcej informacji dot. sportu, rekreacji oraz edukacji i opieki nad dziećmi znajdziecie w naszych poprzednich wpisach
lub transmisjach live.
Publikujemy (w części ogólnopolskiej) za gov.pl
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