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Nowe restrykcje w Polsce 
 

Nowe .......................................1 (ograniczyć, pl.), .....................................2 (zakazać, pl.) i 

.................................3(obostrzyć,pl.) w związku z epidemią koronawirusa: 

• .....................................4 (wyjść) z domu tylko w pojedynkę. ..................................5(ograniczyć) 

dotyczy także rodzin. Nie dotyczy rodziców i opiekunów niesamodzielnych dzieci oraz osób z 

niepełnosprawnościami. (Dotychczas dopuszczalne było ..................................6(przemieszczać się) 

dwójkami i nie dotyczyło ono rodzin). 

• .....................................7(zakazać) .........................................8(wychodzić) z domu dla 

niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać poza domem tylko z osobą dorosłą 

• .....................................9(zamknąć) parków, plaż, bulwarów, deptaków itd. 

............................10(zakazać) ...........................................11(korzystać) z rowerów miejskich. 

• .....................................12(zamknąć)  salonów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu itd. 

• ......................................13(ograniczyć) liczby osób mogących jednocześnie przebywać w sklepie. 

Maksymalnie trzy razy więcej osób, niż jest w nim kas. Przy jednej kasie w sklepie — do trzech 

osób; przy pięciu — do 15 osób. 

• Na poczcie będą mogły przebywać maksymalnie dwie osoby na okienko. 

• W sklepach obowiązkowo klienci muszą mieć ...............................14(dostąpić)do środków 

dezynfekujących. Miejsca, z którymi klienci często się stykają, np. terminale płatnicze, muszą być 

poddane .................................. 15(dezynfekować). 

• .....................................16(zamknąć) sklepów budowlanych w weekendy. UWAGA! Sklepy 

spożywcze, apteki i drogerie pozostaną otwarte bez żadnych nowych ograniczeń. 

• Sklepy będą otwarte między 10 a 12 tylko dla seniorów. ............................................17(robić) 

zakupów przez osoby poniżej 65 roku życia będzie wtedy niemożliwe. Premier zaapelował, żeby 

seniorzy robili zakupy najrzadziej, jak to możliwe. 

• Praca w biurach będzie poddana dodatkowym rygorom. Musi być zapewniony dystans — 

minimum 1,5 metra oraz dostęp do środków ochrony i dezynfekcji. 

• .....................................18(zamknąć)   hoteli i miejsc noclegowych. Z wyjątkiem miejsc 

przeznaczonych na kwarantannę i izolację. 
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• ......................................19(zaostrzyć) zasad kwarantanny. Wszyscy domownicy osoby, która ma 

obowiązek poddać się kwarantannie, także będą musieli poddać się kwarantannie. Ta regulacja 

obowiązuje od 1 kwietnia, nie dotyczy osób, które poddały się kwarantannie do 31 marca. 

• ......................................20(spacerować, pl.) i ................................. 21(ćwiczyć,pl) na wolnym 

powietrzu pozostają dozwolone. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował jednak, by 

ograniczyć  je maksymalnie. Podkreślał, że mają służyć jedynie temu, by utrzymać dobrą kondycję 

psychiczną. 
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Odpowiedzi: 
• 1.ograniczenia, 2. zakazy, 3. obostrzenia, 4.wyjście, 5.ograniczenie.6.przemieszczanie się, 7.zakaz, 

8.wychodzenia. 9.zamknięcie, 10.zakaz, 11.korzystania 12. zamknięcie 13. ograniczenie, 

14.dostęp, 15. zamknięcie, 17. robienie, 18.zamknięcie, 19.zaostrzenie, 20.spacery, 21.ćwiczenia 
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