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Od czwartku (16.04) rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa  

w przestrzeni publicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny przypominamy, że kluczowe jest 

zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób – 2 metry. 

 

Eksperci i naukowcy wskazują jak ważnym jest zasłonięcie ust i nosa. 80 

procent zachorowań przebiega bowiem w sposób łagodny lub bezobjawowy. 

Wirus w otoczeniu może utrzymywać się do kilku godzin. Liczni eksperci  

i naukowcy wskazują, jak ważne jest zasłonięcie ust i nosa i nie musi to być 

maska typu FP, ale może być zwykła – kilkuwarstwowa lub harmonijkowa, 

zrobiona nawet w warunkach domowych.  

Maski mają jeszcze jedną ważną zaletę, a mianowicie ograniczają ruchy 

mimowolne rąk, czyli drapania, pocierania czy dotykania ust lub nosa. 

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić 

przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa  

w związku z epidemią koronawirusa.  

Od czwartku, 16 kwietnia w całej Polsce będzie konieczne zasłanianie nosa i ust  

w przestrzeni publicznej. Możemy w tym celu użyć części odzieży (np. szalika czy 

chustki), przyłbicy, maseczki lub maski, którą możemy kupić albo zrobić 

samodzielnie.   
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W jakich miejscach zasłaniać twarz? 

Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych,  

w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, 

w placówkach handlowych i na targowiskach. 

W myśl projektu, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego 

transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się 

osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. 

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zielonych: w parkach, 

zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, 

jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach. 

Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych,  

w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc 

edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania. 

W jakich sytuacjach można odsłonić usta i nos? 

W projekcie zapisano, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej 

tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji 

tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub 

wykonywaniem czynności zawodowych, można żądać odkrycia ust i nosa. 

Resort akcentuje, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku 

zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów. 

Z zakrywania ust i nosa zwolnione mają być dzieci do lat dwóch oraz osoby 

niezdolne do tego 

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat dwóch oraz 

osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. 

 

W zakładach pracy obowiązek noszenia maseczek zależy od decyzji 

pracodawcy.  
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Ma on obowiązek zapewnić bezpieczną odległość między pracownikami min. 

1,5 metra.  

W zakładach pracy gdzie okresowo następuje zmniejszenie bezpiecznej 

odległości 1,5 metra ze względu na rodzaj i charakter wykonywanej pracy 

konieczne będzie zapewnienie maseczek.  

Również wewnętrznym zarządzeniem w trosce o zdrowie pracowników 

pracodawca będzie mógł wprowadzić na terenie całego zakładu pracy 

obowiązek stosowania maseczek, którego nieprzestrzeganie może skutkować 

pociągnięciem pracownika do odpowiedzialności, włącznie z możliwością 

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie 

ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych 

(art. 52 § 1 pkt 1 KP) lub zastosować art. 108 § 1 pkt 1 i 2 KP lub art. 108 § 2 KP. 

W razie konieczności świadczenia pracy w maseczce, a jeśli wystąpią 

trudności w oddychaniu lub inne pracownik powinien udać się do lekarza.  

W miejscu pracy, jeżeli pracodawca wprowadza wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa, jest zapewniony odstęp między pracownikami minimum 1,5 

metra, są zapewnione płyny dezynfekcyjne, pracodawca nie ma obowiązku 

wyposażać pracowników w maseczki.   

Przypominamy, że pracodawcy (zakłady pracy) mają obowiązek zapewnić 

osobom zatrudnionym – niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczki 

jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Oznacza to, że obowiązek taki 

spoczywa zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy, czyli umowy o pracę, mianowania, wyboru czy spółdzielczej 

umowy o pracę, ale też w odniesieniu do osób wykonujących pracę na innej 

podstawie w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 

(zgodnie z art. 304 § 1 – 4 KP).  
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Jak prawidłowo nosić maseczkę ochronną:  

 

 Przed założeniem maski należy umyć lub zdezynfekować ręce. 

 Maskę zakładamy przed wyjściem z domu w miejsce publiczne. 

 Maseczka musi dobrze przylegać do twarzy, nie mogą robić się prześwity po 

bokach. 

 Maska powinna być założona na usta i nos 

 Maska powinna być sucha. 

 Pod żadnym pozorem nie dotykaj zewnętrznej części maseczki. 

 Maskę trzeba prawidłowo ściągać – Chwyć za troczki lub gumki podtrzymujące 

materiał na twarzy i zdejmij je z głowy. 

 Po zdjęciu maski myjemy ręce. 

 Nie odkładaj maski na żadną z powierzchni (blat kuchni, stół, krzesło) tylko 

bezpośrednio po zdjęciu wrzuć do woreczka, a następnie do kosza (lub prania, 

jeśli to maseczka wielokrotnego użytku). 

 Używając maseczek bawełnianych lub innych wielorazowych trzeba pamiętać 

o właściwej dezynfekcji. 

 Można ją spryskać roztworem alkoholu (minimum 70% spryskać i poczekać aż 

wyschnie) i zostawić do wyschnięcia 

 Prać należy w temperaturze powyżej 60°C (najlepiej 90°C) z dodatkiem 

detergentu. 

 Po wypraniu i wysuszeniu maseczek należy je wyprasować z użyciem 

maksymalnej temperatury (minimum 100 -110 stopni Celsjusza). 
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