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GŁÓWNE TEZY


Polska jest dziś w lepszej sytuacji niż wiele krajów na świecie. Działamy
z odpowiednim wyprzedzeniem.



WHO pierwszy raz od 11 lat ogłosiło stan pandemii. Pokazuje to jak groźna jest sytuacja.
Nie możemy dopuścić do takiego tempa przyrostu zachorowań jak u naszych sąsiadów.



Skuteczna walka z koronawirusem wymaga szybkich i odważnych decyzji. Takie
decyzje podejmujemy.



Zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie
stanu zagrożenia epidemicznego:
 od niedzieli 15 marca tymczasowo przywracamy kontrolę graniczną na okres
10 dni,
 Polacy wracający do kraju muszą odbyć 14-dniową kwarantannę domową,
 Nie zamykamy sklepów, banki i placówki usługowe pozostają otwarte,
 Wprowadzamy ograniczenia w działalność galerii handlowych,
 W galeriach sklepy spożywcze, drogerie, apteki i pralnie pozostają otwarte,
 wprowadzamy zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób,
 restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na
dowóz.



Polscy obywatele przebywający obecnie za granicą mogą wrócić do kraju drogą lądową.
Dodatkowo we współpracy z PLL LOT przeprowadzimy specjalną operację „LOT do
domu” z wybranych miejsc na świecie.
 zaplanowano 27 rejsów do 14 miast: Agadir, Ateny, Kolombo, Dublin, Larnaka,
Londyn, Lizbona, Malta, Chicago, Marakesz, Tbilisi, Toronto i Malga
 do tej pory zarezerwowane jest blisko 4 tys. miejsc, spodziewamy się przywieźć do
Polski ok. 4,4 tys. osób,
 ta liczba może się dynamicznie zwiększać, ponieważ na bieżąco są uruchamiane
nowe loty.



Musimy podjąć odpowiedzialne działania, które zminimalizują skutki pandemii. Przed nami
czas społecznej próby, czas solidarności międzypokoleniowej.



Naszym głównym celem jest zapobieganie. Podjęliśmy trudne decyzje, ale mamy
nadzieję, że pozwolą one uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.



To racjonalny kompromis między bezpieczeństwem obywateli, a wygodą życia. Uczymy
się na przykrych doświadczeniach innych państw i nie chcemy powtarzać ich błędów.



Spodziewamy się w najbliższych dniach wzrostu liczby zachorowań. Te osoby będą
pochodziły z ognisk, które na bieżąco obserwujemy. Bez tych decyzji epidemia mogłaby
się wymknąć spod kontroli. Nie możemy na to pozwolić.



To jest ostatni moment na zdecydowane działania. Nie ma czasu na półśrodki. W Polsce
jest 238 osób zarażonych koronawirusem, 5 osób zmarło. Od tego jak się zachowamy
teraz, zależy los nas wszystkich i naszych najbliższych.

Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR



Odpowiedzialność, rozwaga, rozsądek - to prawdziwe lekarstwo na koronawirusa.
Będzie coraz lepiej, nasze służby z dnia na dzień działają sprawniej, są bardziej
doświadczone. Wygramy walkę z wirusem.



Solidarność jest bardzo ważna. Tylko tak możemy uratować drugiego człowieka
i ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.



Wszyscy pracownicy służby zdrowia są naszymi bohaterami. Polacy niezwykle doceniają
ich pracę. Dzięki niej jesteśmy dużo bezpieczniejsi.



Nie ma żadnego ryzyka, że w Polsce zabraknie żywności:
 w 2019 r. byliśmy nie tylko jednym z największych producentów żywności w UE, ale
i jej eksporterem.



Apelujemy o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Wchodzimy w nową fazę walki
z koronawirusem.
 Wydajemy bezwzględną wojnę epidemii dezinformacji. Rzetelne informacje
publikowane są na stronach rządowych.



Administracja rządowa i samorządowa, wszelkie służby pracują 24h/7.



Poczta Polska pracuje bez żadnych zakłóceń:
 osoby, które pobierają emerytury i renty za pośrednictwem poczty, otrzymają
swoje świadczenia.



PKN Orlen zdecydował się na maksymalne obniżenie cen paliw na swoich stacjach.



Dla wszystkich obywateli polskich, MSZ uruchomiło infolinię ws. przekraczania
granic, pod numerem: +48 22 523 8880.
 Placówki dyplomatyczne pracują w trybie nadzwyczajnym.
 Urzędy konsularne są dostępne dla naszych obywateli przebywających za
granicą całodobowo.

TRANSPORT I RUCH LOTNICZY


Transport międzynarodowy, wojewódzki, regionalny, krajowy
normalnie.



Pracujemy nad tym, żeby komunikację kolejową dostosować do obecnych potrzeb:

- funkcjonuje

 chcemy utrzymać ciągłość połączeń w całym kraju,
 żadne połączenie nie zostanie zlikwidowane, jednak możliwa jest zmian
częstotliwości kursowania pociągów,
 Polacy musza mieć czym dojeżdżać do pracy, szczególnie w tak trudnej sytuacji,
w jakiej znajdujemy się obecnie.


Jeżeli to możliwe prosimy o poruszanie się samochodami:
 obecnie ruch na drogach jest dużo mniejszy, a skorzystanie z własnego środka
transportu minimalizuje ryzyko zarażenia.
 apelujemy do władz miasta o rozważnie zniesienia stref płatnego parkowania
na 2 najbliższe tyg.



Mamy gotowość do transportu czarterowanymi pociągami obywateli Litwy czy Ukrainy,
z Niemiec do ich ojczyzn, jeśli taka będzie wola ich rządów.

Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR

Ruch lotniczy


Wprowadzone przez nas ograniczenia, tworzą bardzo trudne sytuacje, szczególnie dla
osób, które są poza granicami. Zamykamy granice dla koronawirusa, ale chcemy, żeby
Polacy wrócili do kraju.



Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie
przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, tworzymy 3 możliwości powrotu
drogą lotniczą.

1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych




Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną
wszystkie samoloty czarterowe z Polakami, które miały wcześniej zaplanowane loty.
Razem z nimi wylądować na terenie naszego kraju będą mogli także uprawnieni do tego
cudzoziemcy, czyli:


małżonkowie obywateli polskich,



dzieci obywateli polskich,



osoby posiadające Kartę Polaka,



osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę.

Loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane, odbędą się bez przeszkód.

2. Specjalne czartery LOT-u – Operacja Lot do Domu


Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata,
aby zabrać naszych obywateli do domu.



Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego
cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską będą mogli zakupić bilet na przelot za
pośrednictwem platformy internetowej LOT-u.



Zaplanowane dodatkowe loty odbędą się m.in.:


z Wielkiej Brytanii,



z Irlandii,



z Cypru,



z Malty,



ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Loty według zapotrzebowania


Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie organizuje specjalnych przelotów,
będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu.



Będziemy analizować na bieżąco liczbę potrzebujących z danego kraju, a także możliwości
zorganizowania lotu.



Zapotrzebowanie będzie można zgłosić za pośrednictwem specjalnie do tego
przygotowanej platformy zakupowej LOT-u "Lot do domu", która będzie dostępna
dzisiaj po godz. 22:00.

Zryczałtowane ceny


Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez PLL LOT podróżujący
zapłacą zryczałtowaną, jednakową stawkę. Jej wysokość zależy od kierunku, z którego
realizowany będzie przelot. Pozostałe środki dopłaci polski rząd.

Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR



Podróżowanie po kraju dla osób nie objętych kwarantanna, które są zdrowe, odbywa
się bez przeszkód: ruch kolejowy, lotniczy, samochodowy pozostaje bez zmian.

Loty wewnątrzkrajowe


Decyzją premiera M. Morawieckiego 16.03 zawieszono loty wewnątrzkrajowe.

GRANICE


Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców.
Wszyscy polscy obywatele, znajdujący się poza granicami, mogą wrócić do kraju.



Z myślą o bezpieczeństwie Polaków podjęliśmy decyzję o przywróceniu
tymczasowej kontroli na granicach:
 polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną zbadani i skierowani na 14dniową, domową kwarantannę,
 nie pozostawimy żadnego obywatela w potrzebie. Osoby te będą miały
zapewnioną opiekę przez służby sanitarne.
 Utrzymamy czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do Ojczyzny.
Zobowiązaliśmy Polskie Linie Lotnicze do pełnej gotowości i współpracy ze
służbami.



Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:
 osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co
dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,
 cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce
i przekraczają granicę regularnie,
 zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje
obowiązki.



W obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie otwartych granic dla
cudzoziemców.
 To jedyna odpowiedzialna decyzja.
 Jesteśmy świadomi, że wirus przyszedł do nas z zagranicy.



Zakaz nie obowiązuje:
 małżonków obywateli polskich,
 dzieci obywateli polskich,
 osób posiadających Kartę Polaka,
 osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę,
 dyplomatów,
 cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.



Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 Polacy mogą być spokojni o zaopatrzenie w sklepach.



Wstrzymujemy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i międzynarodowe
połączenia kolejowe:
 zamykamy drzwi przed niebezpieczeństwem i chronimy w ten sposób polskich
obywateli.



Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, kolejowy i samochodowy pozostaje bez zmian.
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Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych.
Ograniczenia dot. wjeżdżania do kraju.



Z zamknięcia granic wykluczyliśmy m.in. osoby, które pracują zagranicą
i codziennie dojeżdżają do pracy. Dot. to zarówno Polaków pracujących zagranicą, jak
i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie.



Podejmujemy podobne działania jak państwa naszego regionu: Słowacja, Czechy, ale
także USA czy Izrael.



Wojsko nie zamyka ulic i miast.
 Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast.
 Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej
miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.

Oficjalne artykuły dot. tych tematów wraz z pytaniami i odpowiedziami na stronie
gov.pl/koronawirus:


Kontrole
graniczne:
koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-

 Powrót do Polski samolotem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polskisamolotem
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