NOŚ MASECZKĘ
Wszyscy mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w środkach publicznego transportu, w zakładach
pracy oraz budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub punktach usługowych
z wyjątkiem dzieci do lat 5, osób, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub
nosa, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
osób z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, które
przebiegają z niewydolnością oddechową lub krążenia.
W samochodzie nie zakładasz maseczki, jeśli jesteś sam lub z osobami wspólnie zamieszkującymi lub
gospodarującymi.

Zasłaniać usta i nos musimy:


na drogach i placach, cmentarzy, zieleńców, promenad, bulwarów, na terenie nieruchomości
wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku



jadąc komunikacją publiczną



jadąc samochodem osobowym z osobami, z którymi nie mieszkamy



w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi

bankowej,

handlu,

gastronomi,

usług,

w

tym

usług

pocztowych

lub

telekomunikacyjnych, turystyki i sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym


w trakcie sprawowania kultu religijnego

Obowiązku noszenia maseczki nie mają:
dzieci do ukończenia 5 roku życia
osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa
osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, które
przebiegają z niewydolnością oddechową lub krążenia.
osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach,
obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią
obsługę interesantów lub klientów
kierowcy w transporcie publicznym, jeśli zostali w odpowiedni sposób oddzieleni od pasażerów
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duchowni podczas czynności lub obrzędów religijnych

Każdy ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie policji i przedstawicieli innych instytucji
uprawnionych do legitymowania w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.
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