
Szanowni Klienci, 

Od 16 kwietnia 2020 roku, aż do odwołania, Rząd wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa 
w miejscach ogólnodostępnych (na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach 
użyteczności publicznej, w  obiektach i placówkach handlowych lub usługowych, na terenie 
nieruchomości wspólnych) oraz w środkach transportu zbiorowego i pojazdach samochodowych, 
którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie 
(zakrywanie ust i nosa w samochodzie nie jest obowiązkowe o ile przemieszcza się nim jedna osoba 
lub osoby zamieszkujące wspólnie).

�������������������������������������������������
1.Obowiązek zakrycia ust i nosa mają osoby pracujące w ramach obsługi klienta i interesariuszy, 
niezależnie od miejsca wykonywanej pracy. Czyli zarówno Wy, jak i Wasi Pracownicy podczas pracy 
w sklepie.
2.W ramach zakrywania ust i nosa w sklepach możecie używać przyłbic, ale tylko jeśli stosujecie 
dodatkową ochronę w postaci przesłony, np. w szyby plexi, zabezpieczenia z folii.
3.Rekomendowane zakrycie ust i nosa przez rząd: maski, maseczki, odzież lub jej części (np. szalik).
4.Klienci robiący zakupy w Waszych sklepach mają obowiązek stosowania jednej z powyższych form 
zakrycia ust i nosa.
5.Jeśli będziecie mieli wątpliwość np. co do wieku klienta, ze względu na zasłonięcie twarzy, macie prawo 
żądać odkrycia ust i nosa, w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych.
6.Jako właściciele sklepów macie obowiązek zapewnić Waszym Pracownikom mającym kontakt 
z klientami, odpowiednie zabezpieczenia ust i nosa.
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• Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów 
samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. 

• Nowe regulacje nie obejmą m.in. dzieci w wieku do lat czterech oraz osób niezdolnych do samodzielnego 
zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. 

• Zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości.

Na ten moment to jedyne informacje przedstawione dzisiaj przez Rząd. Nadal czekamy, 
na zapowiedzianą przed Wielkanocą, aktualizację przepisów dotyczących ograniczeń związanych 
z limitem osób przebywających w sklepach i ewentualnych zmian godzin dla seniorów. 
Będziemy Was informować na bieżąco.
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