Szkoły

Sklepy

Usługi

Gastronomia

Hotele

Kultura

Austria

Przemieszczanie się
Godzina policyjna od 20 do 6 od której
istnieją wyjątki:
•
praca
•
zaspokojenie podstawowych potrzeb
•
zapewnienie wsparcia
•
opieki i pomocy
•
unikanie bezpośredniego zagrożenia dla
życia, zdrowia i mienia
•
ćwiczenia na świeżym powietrzu

Oficjalnie zamknięte,
niemniej oferują opiekę dla
dzieci, które tego
potrzebują.

Supermarkety, sklepy
tytoniowe, banki, urzędy
pocztowe, kioski i sklepy
rowerowe otwarte od 6 do
19.
Wszystkie sklepy, które
sprzedają nieistotne
przedmioty są zamknięte.

Wszystkie usługi
wymagające bezpośredniego
kontaktu z klientem oraz
kluby fitness si baseny
pozostają zamknięte.

Restauracje, bary i kawiarnie
są zamknięte.
Odbiór osobisty w godzinach
6-18.
Dostawy mogą być
realizowane 24/7.
Spożycie w lokalu
niezadowolone.

Dostępne tylko w
wyjątkowych sytuacjach,
w tym co celów
służbowych.

Zamknięte, wyjątek
stanowią biblioteki
gdzie istnieje
ograniczenie 10 m2 na
czytelnika.

Belgia

Godzina policyjna od północy do 05.00.
W Brukseli i Walonii obowiązuje godzina
policyjna od 22.00 do 06.00.
Wyjątki:
•
praca
•
powrót do domu z pracy
•
opieka i pomoc

Szkoły podstawowe nauka
normalna.
Szkoły średnie 50% uczniów
nauka zdalna, 50% nauka w
domu.
Szkoły wyższe nauka zdalna.

Tylko sklepy sprzedające
podstawowe towary
pozostają otwarte.
Zakazane jest
sprzedawanie napojów
alkoholowych po 20.00.
Nocne sklepy muszą
zamykać o 22.00.

Wszystkie obiekty sportowe,
takie jak baseny i siłownie są
zamknięte.
Zamknięte są niemedyczne
zawody kontaktowe, takie
jak fryzjerzy, salony
kosmetyczne i uzdrowiska.

Restauracje, bary i kawiarnie
są zamknięte.
Zamawianie posiłków jest
dozwolone do godziny
22.00.

Hotele otwarte z
wyjątkiem restauracji,
barów i innych części
wspólnych.

Muzea, zabytkowe
budynki i obiekty
kulturalne w ogóle są
otwarte przy
zachowaniu rygoru
sanitarnego.

Tylko sklepy sprzedające
podstawowe towary
pozostają otwarte.

Zamknięte z wyjątkiem usług
związanych ze zdrowiem.

Restauracje, puby, bary i
kawiarnie są zamknięte.
Możliwa jest dostawa 24/7 i
odbiór osobisty do 20.

Otwarte.

Otwarte są jedynie sklepy
sprzedające podstawowe
produkty oraz sklepy
specjalistyczne (wina, sery,
czekolada)

Zamknięte.

Restauracje, puby, bary i
kawiarnie są zamknięte.
Możliwa jest dostawa.

Zamknięte.

Zamknięte.

Szkoły podstawowe i średnie
pozostają otwarte.
Średnie szkoły zawodowe i
szkoły wyższe mają działać
zdalnie gdy jest to tylko
możliwe.

Sklepy detaliczne muszą
być zamknięte nie później
niż o godz. 20.00.
Sklepy spożywcze mogą
pozostać otwarte później.
Coffee shop-y muszą
zamknąć się o 20.

Usługi opieki osobistej są
otwarte przy zachowaniu
restrykcji sanitarnych.

Restauracje, kawiarnie i bary
są zamknięte.
Jedzenie na wynos będzie
nadal możliwe.

Otwarte.

Muzea, teatry, kina,
parki rozrywki, ogrody
zoologiczne i biblioteki
są otwarte przy
zachowaniu restrykcji
sanitarnych.

Czechy

Francja

Holandia

Godzina policyjna od 23 do 5 z wyjątkiem
przemieszczania się z zasadniczych powodów
(zdrowie, usługi dla obywateli itp.).
Między 5 a 23 przemieszczanie się jest
dozwolone w określonych przypadkach:
•
praca
•
wizyta rodzinna
•
zapewnienie podstawowych potrzeb
•
wyjazd na wieś
•
śluby/pogrzeby
Godzina policyjna od 21 do 6.
Wyjście do pracy przy zaświadczeniu od
pracodawcy.
Wyjście z domu na inne potrzeby jedynie w
przypadku posiadania wykonanego przez
siebie certyfikatu online potwierdzającym cel
wyjścia:
•
opieka nad dzieckiem
•
pomoc osobom starszym
•
max. godzinny spacer 1 km od domu.
Dozwolone, aczkolwiek zaleca się pozostanie
w domu, ograniczanie podróżowania i
unikanie ruchliwych miejsc.

Uczniowie pierwszej i
drugiej klasy szkół
podstawowych wrócili do
szkoły 18 listopada.
Inne klasy powrócą do
normalnej nauki w
zależności od rozwoju
sytuacji epidemiologicznej.

Hotele dostępne tylko w
przypadku:
•
podróży służbowej
•
kwarantanna
•
dla cudzoziemców
przed opuszczeniem
Czech

W Brukseli zamknięte są
muzea i kina.
Zamknięte.

Hiszpania

Godzina policyjna między 23 a 6.
Istnieją różnice pomiędzy regionami, np.
Wyspy Kanaryjskie są wyłączone z godziny
policyjnej.
Istnieje wiele regionów, które podlegają
blokadzie obwodowej, co oznacza, że
mieszkańcy nie mogą opuścić lub wjechać na
obszar, chyba że z zasadniczych powodów,
takich jak praca, dostęp do usług opieki lub w
nagłych przypadkach.

Otwarte.

Otwarte przy zachowaniu
reżimu sanitarnego,
aczkolwiek istnieją różnice
pomiędzy regionami.
Alkohol nie będzie
sprzedawany ani
dostarczany między 20 a 7.

Małe przedsiębiorstwa (jako
fryzjerzy) są otwarte tylko po
umówieniu. Użycie maski do
twarzy jest obowiązkowe.

Restauracje, bary i kawiarnie
muszą zapewnić stosowanie
środków dotyczących
dezynfekcji i separacji
społecznej.

Obsługa jest często
ograniczona.
Wewnętrzne usługi
restauracyjne muszą być
zgodne z ogólnymi
środkami
dezynfekcyjnymi i
społecznymi, a także z
ograniczonymi
godzinami otwarcia.

Regulacja na poziomie
regionalnym.

Niemcy

Zaleca się pozostanie w domu,
nieprzemieszczanie się jeśli nie ma takiej
konieczności. Odradza się podróżowanie.
Ograniczenia związane z ilością osób z
którymi można mieć kontakt.
Istnieją różnice pomiędzy Landami i niektóre
z nich wprowadziły częściowy lockdown.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą
przemieszać się pod opieką rodzica lub
opiekuna z wyjątkiem przemieszczania się do
i z szkoły.

Otwarte.

Otwarte przy zachowaniu
reżimu sanitarnego,
aczkolwiek istnieją różnice
pomiędzy regionami.

Otwarte przy zachowaniu
reżimu sanitarnego.

Restauracje, kawiarnie i bary
są zamknięte.
Jedzenie na wynos będzie
możliwe.

Turystyczne pobyty w
hotelach są zabronione.

Zamknięte.

Przedszkola funkcjonują
normalnie.
Pozostałe szkoły zamknięte.

Sklepy detaliczne
nieznajdujące się w
galeriach handlowych
pozostają otwarte przy
zachowaniu reżimu
sanitarnego z wyjątkiem
sklepów meblowych.

Salony fryzjerskie,
kosmetyczne i tatuażu
pozostają otwarte przy
zachowaniu reżimu
sanitarnego.

Restauracje, kawiarnie i bary
są zamknięte.
Jedzenie na wynos będzie
możliwe.

Hotele dostępne tylko w
przypadku podróży
służbowych.

Zamknięte.

We wszystkich obszarach
fryzjerzy są otwarci przy
zachowaniu reżimu
sanitarnego. Natomiast,
działalność centrów
wellness, siłowni, basenów,
centrów pływackich,
uzdrowisk (z wyjątkiem
świadczenia usług
wchodzących w zakres
podstawowej opieki) jest
zabroniona.
W regionach średniego i
wysokiego ryzyka działalność
kosmetyczek jest
zawieszona.

W regionach niskiego ryzyka
gastronomia jest otwarta od
5-18 przy zachowaniu
ograniczeń sanitarnych.

Dozwolone są działania
w zakresie
zakwaterowania, pod
warunkiem że na
wspólnych obszarach
zagwarantowana jest
bezpieczna odległość
jednego metra
międzyludzkiego oraz
zastosowanie surowych
środków higienicznych.

We wszystkich
regionach zamknięte.

Zamknięte.

Gastronomia operuje tylko
na dostawę.

Zamknięte.

Zamknięte.

Polska

Seniorom powyżej 70 roku życia zaleca się
pozostanie w domu z wyjątkiem
przemieszczania się do pracy, miejsc kultu
lub w celu zapewnienia podstawowych
potrzeb.

Włochy

Godzina policyjna od 22-5, podczas której
dozwolone są tylko istotne (zdrowie i
związane z pracą) ruchy.

Przedszkola i szkoły
podstawowe otwarte.
Licea zamknięte.

Ulice lub place, na których jest większe
prawdopodobieństwo zgromadzeń, mogą
być zamknięte dla publiczności od 21:00.
Istnieją różnice pomiędzy regionami niskiego,
średniego i wysokiego ryzyka.

Sklepy znajdujące się w
galeriach handlowych
sprzedających towary inne
niż podstawowe są
zamknięte.
W regionach niskiego
ryzyka otwarte wszystkie
rodzaje działalności
handlowej przy
zachowaniu reżimu
sanitarnego.
Centra handlowe i rynki
pozostają zamknięte w
weekendy.

W regionach średniego i
wysokiego ryzyka
działalność sklepów i
rynków innych niż istotne
zostaje zawieszona

Wielka
Brytania

Wyjście z domu jest dozwolone tylko w
przypadku: pracy, podstawowych czynności,
wypełnienia obowiązków prawnych,
przeprowadzki, edukacji, opieki zdrowotnej,
opieki.

Otwarte.

Sklepy sprzedające
artykuły inne niż
podstawowe są
zamknięte.

Działalność usług z zakresu
sportu i rekreacji pozostaje
ograniczona.

W regionach średniego i
wysokiego ryzyka działalność
zakładów gastronomicznych
zostaje zawieszona. Dostawa
pozostaje możliwa.

