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31 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie covidowe, dotyczące zakazów i 

nakazów w związku z pandemią COVID-19. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw 

30 października. 

Rozporządzenie wprowadza tylko jedną zmianę: przedłuża wszystkie istniejące obostrzenia 

do 31 grudnia 2022 roku. Dodajmy, że obecnie utrzymany został wyłącznie obowiązek 

noszenia maseczek w podmiotach leczniczych (m.in. szpitalach, przychodniach, poradniach) 

oraz aptekach. Już kilka miesięcy wcześniej zrezygnowano z obostrzeń dotyczących 

podróżowania, czy zasad kwarantanny i izolacji. 

W dokumencie przedłużenie obostrzeń argumentowane jest „aktualnie odnotowywaną liczbą 

nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w 

warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem oraz sytuacją w innych 

państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską”. 

Przypomnijmy, 30 października potwierdzono 158 zakażeń koronawirusem, dzień wcześniej 

było ich 806. Tego dnia służby raportowały o 17 zgonach. Natomiast w okresie od 20 do 26 

października badania potwierdziły 6656 zakażeń koronawirusem, w tym 1285 ponownych. W 

tym czasie zmarło 100 osób z COVID-19 

 

POLSKO. V platnost vstoupilo nové covidové nařízení. 

Zdroj: : https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Weszlo-w-zycie-nowe-rozporzadzenie-

covidowe-Wazna-zmiana,238632,2.html 

31. října vstupuje v platnost nové nařízení o covidu, týkající se zákazů a příkazů v souvislosti 

s pandemií COVID-19. Dokument byl zveřejněn ve Sbírce zákonů 30. října. 

Nařízení zavádí pouze jednu změnu: prodlužuje všechna stávající omezení do 31. prosince 

2022. Dodejme, že v současné době je zachována pouze povinnost nošení roušek ve 

zdravotnických subjektech (mj. v nemocnicích, poliklinikách, poradnách) a lékárnách. O pár 

měsíců dříve byla zrušena cestovní omezení nebo pravidla karantény a izolace. 

V dokumentu je rozšíření omezení argumentováno „aktuálně zaznamenaným počtem nových 

infekcí virem SARS-CoV-2, jakož i poskytování zdravotní péče včetně nemocnic) 

poskytované lidem nakaženým tímto virem a situací v jiných zemích, zejména sousedících 

s Polskou republikou“. 

30. října bylo potvrzeno 158 nákaz koronavirem, den předtím jich bylo 806. V ten den hlásily 

služby 17 úmrtí. V období od 20. do 26. října však studie potvrdily 6 656 infekcí 

koronavirem, z toho 1 285 reinfekcí. Za tu dobu zemřelo 100 osob na COVID-19. 
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