
Zaostrzenie zasad dotyczących kontaktowania się oraz rozszerzenie obowiązku noszenia maseczek 

Przebywanie w miejscach publicznych, jak i we własnym mieszkaniu lub domu i podwórku jest 

dozwolone wyłącznie w pojedynkę albo w towarzystwie osób należących do własnego gospodarstwa 

domowego oraz maksymalnie jeszcze jednej osoby albo na odwrót – jako pojedyncza osoba można 

przebywać w towarzystwie kilku osób, które tworzą wspólne gospodarstwo domowe.  

Zasadniczym pojęciem jest w tym przypadku pojęcie „gospodarstwa domowego”.  

Oznacza ono wspólnotę osób żyjących na stałe razem.  

Dzieci rodziców żyjących osobno tworzą z każdym z rodziców wspólne gospodarstwo domowe. Dzieci 

do lat sześciu, które znajdują się pod opieką jednego rodzica, nie podlegają zasadzie „jedno 

gospodarstwo domowe + jedna dodatkowa osoba”. 

Obostrzenie to ma ograniczyć bezpośrednie kontakty międzyludzkie do minimum, a tym samym 

uchronić przed rozprzestrzenianiem się infekcji.  

Dozwolone są spotkania z pojedynczymi osobami. Pomagają one przetrwać ten czas szczególnie 

osobom samotnym i umożliwiają dzieciom oraz młodzieży zachować minimalne kontakty społeczne z 

rówieśnikami.  

Wirus powinien mieć jednak możliwie jak najmniej okazji do przenoszenia się z człowieka na 

człowieka. 

Osobom, które ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności albo potrzebę opieki są zdane na 

obecność osoby towarzyszącej lub opiekuna, może towarzyszyć jeszcze jedna osoba.  

W przypadku „znacznego stopnia niepełnosprawności” i „potrzeby opieki” obowiązują następujące 

zasady: 

Konieczność towarzyszenia osobie niepełnosprawnej można udokumentować przykładowo na 

podstawie legitymacji inwalidzkiej w pozycji „B” (osoba towarzysząca).  

Niezależnie od powyższego, posiadanie legitymacji inwalidzkiej wskazuje na konieczność obecności 

osoby towarzyszącej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie koronawirusa. 

Potrzebę opieki można udokumentować na podstawie stwierdzonego przez kasę opieki stopnia 

niepełnosprawności (1 do 5).  

Jeśli zgodnie ze stanowiskiem sądu rodzinnego kontakty rodzica z dzieckiem mają odbywać się ze 

względu na dobro dziecka w obecności osoby trzeciej, osoba ta również może być obecna podczas 

takiego spotkania. 

Dozwolone jest również przyprowadzanie oraz odbieranie dzieci i młodzieży ze szkół i placówek 

opieki dziennej.  

  



Rozszerzenie obowiązku noszenia maseczek: 

Z uwagi na możliwość pojawienia się szczególnie zakaźnych mutacji wirusa, maseczki medyczne 

stanowią lepsze rozwiązanie do noszenia na co dzień ze względu na wyższy stopień ochrony.  

Pod pojęciem „maseczek medycznych” w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie koronawirusa należy 

rozumieć w szczególności maseczki chirurgiczne, ale także maseczki ochronne kategorii FFP2 oraz 

maseczki o przynajmniej równoważnym certyfikowanym standardzie (KN95/N95).  

Niedozwolone jest noszenie maseczek z zaworem do wydychania powietrza. Co prawda chronią one 

osobę, która je nosi, jednak nie chronią osób stojących dookoła. 

W Dolnej Saksonii nakaz noszenia maseczek medycznych obowiązuje w szczególności w 

następujących miejscach/sytuacjach: 

 w aktualnie otwartych punktach handlowych, do których należą: sklepy spożywcze, bazary, 

sklepy z napojami, punkty odbioru i dostawy, sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy 

medyczne oraz drogerie, salony optyczne i salony protetyki słuchu, banki, placówki pocztowe 

itp., 

 w transporcie publicznym, tzn. w środkach komunikacji (w autobusach, tramwajach, 

pociągach, taksówach, na promach oraz na dworcach kolejowych, przystankach i w 

należących do nich poczekalniach/strefach oczekiwania), 

 gdy czynności lub usługi wymagają skrócenia dystansu minimalnego wynoszącego 1,5 metra. 

Dotyczy to w szczególności usług z zakresu opieki zdrowotnej, usług pielęgniarskich oraz 

usług wymagających bliskiego kontaktu. Nakaz ten obowiązuje również w gabinetach 

lekarskich, 

 podczas nabożeństw i innych uroczystości religijnych odbywających się w kościołach, 

synagogach, meczetach i innych zamkniętych pomieszczeniach, jak również podczas 

zgromadzeń innych wspólnot wyznaniowych czy światopoglądowych. 

Obowiązek noszenia maseczek medycznych w wyżej wymienionych miejscach nie dotyczy dzieci 

pomiędzy 6. a 15. rokiem życia. Dzieci te mogą stosować zwykłe nakrycie na nos i usta.  

Dzieci do ukończenia 6. roku życia co do zasady nie są objęte obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. 

 

 

 


