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FORRÁS https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/  

• Koronavírus-esetek: 378 személy összesen -  Elhalálozási eset: 6 Meggyógyult: 13 

• Aktív esetek: 359 személy 

• Jelenleg fertőzött betegek: 356 (99%) 

• Enyhe állapotban: 3 (1%) 

• Olyan esetek, amelyeknekből felépültek: 19 

• Tünetmentes: 13 (68%) 

• 6 halálos eset (32%) 

FORRÁS  https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2  
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Február és 
Március 

laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a hét ismert humán koronavírus közül, 
egyben a SARS-CoV-2-vel való fertőzés feltételezett eseteivel, ugyanakkor 
otthoni karantént és ellenőrzést is elrendeltek. A laboratóriumban 
megerősített SARS-CoV-2 fertőzés első esete Lengyelországban egy Zielona 
Góra kórházba került személy volt, amelyet 2020. március 4-én hivatalosan is 
bejelentettek. Lengyelországban az első koronavírus-betegség (COVID-19) 
miatt elhunyt március 14-én az első személy, egy 56 éves nő. 
 

Február 19  12 személy maradt kórházban "a koronavírussal kapcsolatban", 13 személy 
otthoni karantén alatt állt, és 1000-et az egészségügyi szolgálat figyelt meg. 
 

Február 27  47 ember maradt kórházban a SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja miatt, 55 otthoni 
karantén alatt állt és 1570 személyt az egészségügyi szolgálat figyelt meg a 
következő napokban. 

Február 29 A Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIPH - NIH) négytagú csapata és a berlini 
Charité kórház együtt 307 genetikai tesztet készített a SARS-CoV-2 
vivőanyagoktól, és 28 teszt várt elemzésre. A NIPH - NIH a varsói 
laboratóriumban és a varsói Wojewódzki Szpital Zakaźny-ban végzett 
vizsgálatokat. Nyolc másik város diagnosztikai laboratóriumait készítették elő 
hasonló elemzések elvégzésére. Az Egészségügyi Minisztérium nem volt 
hajlandó informálni arról, hogy pontosan hány tesztkészlet áll rendelkezésre a 
lengyel laboratóriumokban. 

Március 1 
és 2 

Egy új törvény jött létre (lengyel néven: specustawa, speciális törvény) a 
COVID-19 vagy más fertőző betegségek esetleges járványának kezelésére 
Lengyelországban az adminisztratív, költségvetési és járványtani intézkedések 
esetére, amit a parlamenti bizottság megszavazott : 418 szavazatból 400 
szavazattal a harmadik olvasat során. 
Ewa Łętowska, a lengyel alkotmánybíróság korábbi bírája kritizálta, hogy a 
törvény új, 180 napos rendkívüli állapotot hoz létre, eddig a lengyel 
alkotmányban legfeljebb 90 nap volt adva a meghatározott rendkívüli 
állapotok esetére. Úgy értelmezte a törvényt, hogy önkényes hatalmat ad a 
hatóságoknak a közigazgatási bíróságok ellenőrzése nélkül. 
 

Március 3 Lengyelországban összesen 559 SARS-CoV-2 tesztet végeztek SARS-CoV-2 
fertőzés gyanúja esetén, mindegyik negatív eredménnyel, míg az otthoni 
karanténba helyezett és megfigyelt személyek száma megnőtt, a kórházi 
kezelésekbe gyanúsított esetek száma pedig csökkent. 
 

Március 4 az Egészségügyi Minisztérium azt állította, hogy kilenc laboratórium végez 
SARS-CoV-2 tesztet (NIPH - NIH és Voivodeship Fertőző Betegség Kórház 
Varsóban, valamint laboratóriumok Olsztyn, Wrocław, Poznań, Katowice, 
Rzeszów, Gdańsk és Kielce helységekben), míg az OKO.press azt állította, hogy 
csak négy laboratórium végezte a tesztet. A minisztérium azt állította, hogy a 
Lublinben, Łódźban és Poznanban található egészségügyi és járványügyi 
állomások másnap elkezdenek a SARS-CoV-2 teszteket végezni. 
Összesen 584 SARS-CoV-2 vizsgálatból bejelentették a Lengyelországban az 
első, laboratóriumban megerősített esetet. A beteg, egy 66 éves férfi, a 
németországi Westfaleni látogatásról tért vissza a Świeckoba induló busszal, 
majd onnan személygépkocsival Cybinka felé. Felhívta a  háziorvosát. 
Mentőautóval vitték a Zielona Góra kórházba, ahová március 2-án, dél körül 



érkezett. 
Március 2-án este a beteg vérmintáját elküldték elemzésre Varsóba. Az 
eredményről március 4.én pozitív lett, ezt az Egészségügyi Minisztérium 
március 4-én, helyi idő szerint 8:00 órakor jelentette be. Az OKO.press bírálta a 
beteg kórházba érkezésétől számított 44 órás késést, amely túlzott 
mértékűnek nyilvánította a pozitív tesztet. A beteg családtagjait otthoni 
karanténba helyezték. Az Egészségügyi Minisztérium felszólította a médiát, 
hogy tartsa tiszteletben a beteg magánéletét. 
 

Március 6 az Egészségügyi Minisztérium kijelentette, hogy 13 laboratóriumban végezte a 
SARS-CoV-2 teszteket. 
Łukasz Szumowski, a lengyel egészségügyi miniszter négy új pozitív esetről 
számolt be: az egyik kórházba került Ostródába, a Cybinkából származó „nulla 
beteg” -hez kapcsolva (a kettő ugyanazon a buszon utazott); két szczecini 
beteg, akik autóval tértek vissza Olaszországból; és egy Wrocław-i beteg, aki 
visszatért az Egyesült Királyságból. 

Március 7 az egészségügyi minisztérium bejelentett egy másik SARS-CoV-2 esetet, aki a 
buszon utazott a “nulla beteg” mellett. 

Március 8 Az Egészségügyi Minisztérium két új SARS-CoV-2 fertőzés eseteiről számolt be. 
Az egyiket Varsóban, a másik pedig Racibórzban (Sziléziai vajdaság) kórházba 
vitték. Mindkettő jó állapotban volt. Este a minisztérium újabb három pozitív 
teszteredményt megerősített, növelve a napi esetek számát öt új esetre. A 
betegeket Varsóban, Wrocławban és Racibórzban voltak korházban: egy idős 
ember, egy középkorú és egy fiatal. Az idős személy (Wrocławban kórházba 
került) súlyos állapotban volt. 
 

Március 9 Łukasz Szumowski lengyel egészségügyi miniszter megerősítette az öt új 
esetet. Újabb három esetet megerősítettek Racibórzban, egyet Krakkóban, 
egyet Wrocławban és egyet Poznańban, így Lengyelországban a SARS-CoV-2 
esetek száma 17-re emelkedett. 
SOURCE https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/  
Milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok? 
Egészségügyi ellenőrzéseket hajtottak végre. Hétfőtől kezdve négy 
egészségügyi ellenőrző pontot telepítettek a lengyel-német határon 
(Zgorzelec, Świecko, Kołbaskowo és Olszyn) és egyet a lengyel-cseh határon 
(Gorzyczki), ahol az összes vonat- és buszos utasnak megmétrék a 
testhőmérsékletét és kitöltöttek egy nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat lehetővé 
teszi majd, ha szükséges lesz az illető személy azonosítását, ha az utasok 
egyikét diagnosztizálják. Kedden ezek az egészségügyi ellenőrzések a lengyel-
ukrán, a lengyel-orosz és a lengyel-fehérorosz határra is érvényesek lettek. 
 

Március 10 A tizennyolcadik SARS-CoV-2 fertőzést március 10-én jelentették be a Mazoviai 
Vajdaságban. A korábban Varsóban bejelentett két SARS-CoV-2 beteg állapota 
súlyosbodott. 
 Jarosław Mika fegyveres erők parancsnokát diagnosztizálták a vírussal 
FORRÁS  https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/  
A koronavírus terjedése és az elvégzett óvintézkedések számos iparágra, 
például az idegenforgalomra és a kisvállalkozásokra terhelik az adókat. Jadwiga 
Emilewicz fejlesztési miniszter kedd este bejelentette a védőintézkedéseket 
célzó csomagot a lengyel vállalkozások számára, elsősorban a likviditás 

https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/
https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/


fokozása érdekében - ezeket várhatóan egy sor speciális jogalkotási 
dokumentum fogja alátámasztani, amit a jövő hét elejére ígértek. 
A rendelkezések a következőket tartalmazzák: lehetővé teszik a vállalatok 
számára, hogy halasszák el az adófizetést (pl. A PIT-t és az ÁFA-t), és levonják a 
2020-ban felmerült kiadásokat a 2019. évi adóbevalláson, adományokat és 
alacsony kamatozású kölcsönöket biztosítsanak, és meghosszabbítják a 
benyújtási határidőket. 
A közelgő lengyel elnökválasztás jelöltjei lemondták egyezményeiket, és csak 
az online kampányokra váltottak. Ebben a szakaszban a választásokat még 
mindig május 10-én kell megtartani. 
 

Március 12 FORRÁS https://www.gov.pl/web/coronavirus/general-information  
A hatóságok COVID-19 korlátozási stratégiájának részeként minden lengyel 
iskolát március 12-től bezártak, eredetileg 2020 március 25-re nyitnak újra. 
Hasonlóképpen, kulturális intézmények, például filharmonikus zenekarok, 
operák, színházak, múzeumok és a mozik esetében, tevékenységüket 2020. 
március 12-én felfüggesztették. Az egyetemek ugyanezen időszakra lemondták 
az tanórákat, miközben csak a kutató és adminisztratív személyzetet tartották 
a munkahelyen, kivételeket tettek kutatási célokra. 
Mit jelent az epidemiológiai veszély? 
2020. március 12-én bejelentették járványügyi veszélyt Lengyelországban. Ez 
egy újabb intézkedés, amelyet az Egészségügyi Minisztérium hozott a COVID-
19 terjedésének megakadályozására, így: 

 19 kórházat átalakítottak elszigetelő kórházakká az orvosi segítségre 
szorulók befogadására. Mindegyik vajdaságban egy további elszigetelő 
kórház lesz, és nagyobb régiókban kettő. Ez a fajta orvosi létesítmény 
csak azokat az embereket fogja kezelni, akiknek feltételezhetően 
koronavírusuk van. A cél az, hogy a légzőkészülékkel ellátott ágyak az 
átalakított létesítményekben a helyek 10% -át tegyék ki. A kórházak 
listája letölthető az Egészségügyi Minisztérium weboldaláról. 

 A törvények értelmében, az egészségügyi személyzetet áthelyezhetik 
olyan létesítményekbe, amelyek létfontosságúak a járvány 
terjedésének megakadályozásához. 

 Más személyeket is delegálhatnak hasonló munkára, ha ezt a járvány 
elleni küzdelemmel foglalkozó hatóságok jelenlegi igényei indokolják. 

 Egy másik tervezett intézkedés a koronavírus-tesztelést végző 
laboratóriumok számának a növelése. Jelenleg 15 ilyen laboratórium 
van. 

 A karanténban maradásra kerülő személyeket diagnosztikai teszteknek 
kell alávetni. Jelenleg több ezer tesztelőkészlet van készleten. 

 Gyors szűrővizsgálatokat kell elvégezni, ha a WHO javasolja azok 
alkalmazását 

Ez azt is jelenti, hogy az Egészségügyi Minisztérium új rendeletek útján 
bevezetheti: 

 ideiglenes korlátozásokat a szállítási formákra, 
 ideiglenes korlátozásokat bizonyos termékek vagy élelmiszerek 

kereskedelmére és felhasználására, 
 ideiglenes korlátozásokat az egyes intézmények vagy munkahelyek 

működésére, 
 A tömeges rendezvények és más közgyűlések tilalma, 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/general-information


 Meghatározott egészségügyi eljárások elvégzésének kötelezettsége, 
ha azok végrehajtása bizonyos gyártási, szolgáltatási, kereskedelmi 
vagy egyéb létesítmények működésével kapcsolatos, 

 Bizonyos ingatlanok, helyiségek rendelkezésre bocsátása, valamint 
szállítóeszközök biztosítása a járványellenes cselekvési tervekben 
előírt intézkedések céljából. 

Március 12. előtt döntés született az összes tömeges rendezvény, az 
egyetemek, óvodai, iskolák és oktatási intézmények óráinak felfüggesztéséről, 
március 12. és 25. közötti periódusban. Nagyon fontos, hogy ne menjünk ki 
(kivéve, ha feltétlenül szükséges), hogy csökkentsük a vírus 
továbbterjedésének kockázatát. 
 

Március 13 FORRÁS https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/  
Mateusz Morawiecki miniszterelnök péntek este bejelentette a COVID-19 
vészhelyzeti intézkedések új csomagját, amely a következőket tartalmazza: 
- A határok bezárása a külföldi állampolgároknak (járatok és vonatok) vasárnap 
reggeltől 00:00 órától (kivéve a tartózkodási engedéllyel rendelkezőket) és a 
lengyelek számára kötelező 14 napos önelszigetelés, valamint annak lehetővé 
tétele, hogy az állampolgárok a határidő után belépjenek az országba. 
- Az üzletek nyitva maradnak, de korlátozásokat szabnak meg a 
bevásárlóközpontokra: olyan áruházak bezárnak, amelyek ruházatot, könyvet 
és médiát árulnak, az alapvető cikkeket árusító üzletek, például gyógyszertárak 
és élelmiszerboltok maradnak nyitva 
- Az éttermek, bárok és kávézók nyitva maradnak, de csak házhozszállítás útján 
szolgálhatják ki az ügyfeleket. 
- A nyilvános összejöveteleket, beleértve a vasárnapi tömeges istentiszteletet, 
legfeljebb 50 főre kell korlátozni. 
Hétfőtől kezdve számos kollégiumot - köztük a Wrocławi Tudományos és 
Technológiai Egyetemet - jelölnek ki karanténhelyként a Lengyelországba 
érkezők számára. 
 

Március 14 FORRÁS https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations  
Átmeneti korlátozások: 

 a bevásárlóközpontok működésének korlátozásai (gyógyszertárak, 
élelmiszerboltok és gyógyszertárak mindenhol nyitva vannak, beleértve 
a bevásárlóközpontokat is!), Több mint 50 embert érintő nemzeti és 
vallási összejövetelek tiltása. A tilalom mind a beltéri, mind a kültéri 
összejövetelekre vonatkozik. 

 Minden élelmiszerbolt, bank, gyógyszertár és gyógyszertár nyitva 
marad 

 Clothes Minden ruházatot, ékszert, kozmetikát, szerszámot és egyéb 
terméket árusító üzlet nyitva marad. A korlátozások csak a 
bevásárlóközpontokban található üzletekre vonatkoznak. 

A következő üzletek nyitva maradnak a bevásárlóközpontokban: 
 élelmiszerboltok, 
 gyógyszertárak, 
 mosodák 
 A bankok és a pénzügyi szolgáltató üzletek rendesen működnek. 
 A vendéglők csak szállítással működhetnek 
 Az éttermek, kávézók és bárok folytathatják az élelmiszerek 

https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations


értékesítését. A korlátozások csak a helyszínen történő étkezésre 
vonatkoznak. A megrendeléseket ki lehet venni vagy kézbesíteni. 

Oktatás 
A felsőoktatási intézmények március 12-25-ig felfüggesztették az órákat. 
 

Március 15 SOURCE https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/  
A Digitális Ügyek Minisztériuma (Ministerstwo Cyfryzacji) elindította a 
gov.pl/zdalnelekcje weboldalt, amely hozzáférést biztosít az iskolai 
programokon alapuló akadémiai anyagokhoz és forrásokhoz. Az anyagokat 
speciálisan az egyes osztályok számára kidolgozott óratervek formájában 
nyújtják be. 
A LOT Polish Airlines bejelentette, hogy 10 napra felfüggeszti az összes 
nemzetközi járatot, miután a kormány kezdeményezte utazási tilalmát. A 
felfüggesztés március 28-án ér véget. 
Forrás> https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/  
Új korlátozásokat vezettek be a Lengyelországba belépő külföldiekre, minden 
országhatáron (szárazföldi, légi és tengeri) 2020. március 15-től. Átléphetik a 
határt: 
• lengyel állampolgárok 
• Külföldiek, akik lengyel állampolgárok házastársai vagy gyermekei, vagy 
állandó lengyel állampolgárok gondozásában vannak 
• A póluskártyával rendelkező külföldiek 
• Diplomáciai státusú személyek és családtagjaik 
• Külföldiek, akiknek állandó vagy ideiglenes tartózkodási joga van 
Lengyelországban 
• Külföldiek, akiknek joguk van Lengyelországban dolgozni 
• Munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek 
• Külföldiek, akik áruk szállítására használt járművet vezetnek 
• Más különösen indokolt esetek is mérlegelhetők, de a belépést a Határőrség 
vezetőjének engedélyével kell megadni 
Lengyelországba történő belépés 
Minden Lengyelországba érkező személynek egészségügyi ellenőrzést kell 
végeznie, és elérhetőségeit meg kell adnia. Minden utazónak 14 napos 
karantént kell aláírnia. Kötelező karantén nem szükséges a következő 
kategóriákban: 
• A szomszédos országban dolgozó és rendszeresen a határokon átkelő lengyel 
lakosok 
• a szomszédos országban lakó külföldiek, akik Lengyelországban dolgoznak és 
rendszeresen átlépik a határt 
• járművezetők, akik áruk szállításával foglalkoznak 
• hajó- és repülőgép-személyzet 
Karantén információ: 
Ha a betegnek tünetei vannak, és az orvosnak komoly aggályai vannak, akkor a 
beteget eseti alapon meg lehet vizsgálni és esetleg karanténba helyezheti. 
Pontosabban, az a személy, aki teljesíti az alább felsorolt klinikai és járványtani 
kritériumokat, további eljárásokon megy keresztül: 

 Klinikai kritériumok: láz, köhögés, nehéz légzés. 
 Epidemiológiai kritériumok: mindenki, aki a tünetek megjelenése előtt 

14 napon belül teljesítette a következő kritériumok legalább egyikét: 
1. Utazás arra a területre, ahol a vírus terjedésének gyanúja merül fel. 

https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/
https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/


2. Kapcsolatban volt egy fertőzött személlyel. 
3. Dolgozott vagy látogatóként ott volt egy orvosi intézményben, ahol vírussal 
fertőzött embereket kezelik. 
A varsói otthoni karanténban tartózkodók, különösen az idős vagy egyedül élő 
betegek segítségért fordulhatnak a helyi szociális szolgáltató központhoz 
(Ośrodek Pomocy Społecznej). A segítséget külföldieknek is nyújtják 
Helyi források: 

 https://gis.gov.pl/en/homepage/   
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/   

             https://www.gov.pl/web/koronawirus  
FORRÁS https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel  
Karanténba kell vonulnom Lengyelországba való belépéskor? 
Igen. A lakóhely eléréséhez vagy a Lengyel Köztársaságban tartózkodó 
személyeknek kötelesek tájékoztatni a határőröket a lakóhelyük vagy 
tartózkodási helyük címéről, ahol kötelező karanténban lesznek, valamint 
telefonszámukkal. A határátlépést követően 14 napig. 
Felfüggesztette Lengyelország a légi összeköttetéseket? Mely országokkal? 
A Lengyel Köztársaság repülőterein történő leszállás tilalmát 14 napra vezették 
be a nemzetközi utasszállítások vonatkozásában, kivéve a lengyel 
állampolgárokat Lengyelországba visszatérő és a miniszterelnök kérésére 
bérelt járatokat, valamint azokat a repüléseket, amelyek feladatokat látnak el 
természeti katasztrófák kapcsán, emberek életét vagy egészségét mentve, 
kivéve, ha egy adott repülést üzleti tevékenység részeként hajtanak végre. 
Meddig érvényes a nemzetközi utazás korlátozása? 
2020. március 15., vasárnap, a következő tíz napig. Ez az időszak 
meghosszabbítható. 
Elmehetek Lengyelországból? 
Igen. A határátkelőhelyeken közúti szállítással elhagyhatja Lengyelországot. A 
korlátozások az országba történő belépésre vonatkoznak. 
 

Március 16 az esetek száma 177-re, a halálos áldozatok száma pedig 4-re nőtt. Az egyik 
fertőzött Michał Woś környezetvédelmi miniszter volt. 
 

Március 17 A "nulladik beteg" a Zielona Góra kórházban, másodszor negatívnak bizonyult 
a SARS-CoV-2 tekintetében, felépült. 
Mind a tizenhat vajdaság regisztrálta a SARS-CoV-2 pozitív eseteket, az utolsó 
két vajdaság Kujawsko-Pomorskie és Podlaskie volt. 
FORRÁS  https://www.gov.pl/web/diplomacy/minister-jacek-czaputowicz-
hold-video-conference-with-heads-of-polish-consular-posts-on-measures-to-
organize-for-poles to-hozam-home   
Jacek Czaputowicz miniszter videokonferenciát tart a lengyel konzuli 
képviseletek vezetõivel a lengyelek hazatérésének megszervezésérõl. 

 videokonferencia az európai országokban található lengyel 
konzulátusok vezetõivel. A résztvevők megvitatták a külföldön 
tartózkodó lengyelek jelenlegi helyzetét és a konzuli szolgálatok 
erőfeszítéseit, hogy segítsék a lengyel állampolgárokat hazatérésükben. 

 Napi 24 órában működő válságkezelő csoport: a belga, dán, francia, 
osztrák, németországi és norvégiai székhellyel rendelkező lengyel 
konzulok részvételével. A csapat fő feladata a külföldön tartózkodó 
lengyelek számára megoldások a Lengyelországba való visszatéréssel. A 

https://gis.gov.pl/en/homepage/
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diplomáciai és konzuli szolgálatokat teljes mértékben mozgósították és 
válsághelyzetben működnek. 

 A videokonferencia során a konzulok megvitatták azon országok 
helyzetét, ahol konzulátusaik működnek, az ezen országok hatóságai 
által végrehajtott sürgősségi eljárásokat, valamint a lengyel emberekre 
gyakorolt lehetséges hatásaikat, valamint a lengyel emberek 
hazatérésének elősegítésére irányuló erőfeszítéseket. 

 Czaputowicz miniszter kiemelte, hogy a pandémiás koronavírus 
vészhelyzet, amely rendkívüli intézkedéseket és áldozatokat igényel a 
lengyel diplomáciától. "A lengyel konzulátusok által megtett 
intézkedések kulcsfontosságúak a biztonság szempontjából a nehéz 
helyzetben külföldön tartózkodó lengyel emberek és családtagjaik 
számára" - mondta az MFA vezetője. Emlékeztetett arra, hogy több 
mint 30 000 lengyel állampolgár jelenleg külföldön van, segítségért 
folyamodtak hazatérésükhöz. "Becslésünk szerint a következő 
napokban ez a szám növekedhet, különösen azokban az országokban, 
ahol a konzuli képviselet található" - tette hozzá. 

 A lengyel diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy jelenleg minden 
szolgálatnak és intézménynek biztosítania kell, hogy a lengyel emberek 
a lehető leghamarabb hazatérjenek. Hangsúlyozta, hogy az MFA e 
tekintetben eredményesen együttműködik a Határőrséggel, a 
Belügyminisztériummal és a Közigazgatási Minisztériummal, valamint 
más szervezetekkel, amelyek hozzájárultak ezekhez az 
erőfeszítésekhez. 

 A megbeszélés lehetőséget adott arra is, hogy áttekintsék a lengyel 
konzulátusok eddig tett erőfeszítéseit. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, 
a Külügyminisztérium szervezeti szabályokat vezetett be irodáiban, 
hogy fokozza a lengyelek igényeire való reagálási képességét. A 
diplomáciai missziók speciális csapatokat hoztak létre, hogy segítsék 
polgáraikat. A lengyel konzulok hangsúlyozták, hogy 
továbbfejlesztették a konzuli ügyeleti szolgáltatásokat, ami nem csak a 
lengyelek igényeinek hatékonyabb kielégítésében segít, hanem gyors 
információszerzésben is a visszatérés megszervezéséről. 

FORRÁS https://www.natlawreview.com/article/coronavirus-disease-covid-19-
considerations-employers-poland  
Megfontolások a munkaadók számára Lengyelországban 
A Coronavirus 2019 (COVID-19) fertőzések száma növekszik, és a munkáltatók 
fontolóra vehetik a fellépést annak érdekében, hogy enyhítsék a betegség 
alkalmazottaik körében történő terjedésének kockázatát, az üzleti 
folyamatosság fenntartása érdekében. Mivel a körülmények gyorsan változnak, 
azokat szorosan figyelemmel kell kísérni, és a munkáltatók készen állnak a 
cselekvésre. Ennek a figyelmeztetésnek a célja a megfelelő intézkedések 
megválaszolása, megértve, hogy minden munkáltatónak megvannak a sajátos 
körülményei, amelyeket figyelembe kell venni. 
Mikor utasítható egy alkalmazott otthonról történő munkavégzésre? 
A rendkívüli intézkedéseiről szóló, 2020. március 2-i törvény (a válságról szóló 
törvény) lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy minden alkalmazottot 
kötelezzenek a munkaszerződésben meghatározott távoli munkára. A 
munkavállaló hozzájárulása nem szükséges. 

 A Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség szerint az otthoni munka 

https://www.natlawreview.com/article/coronavirus-disease-covid-19-considerations-employers-poland
https://www.natlawreview.com/article/coronavirus-disease-covid-19-considerations-employers-poland


elrendelését bármilyen formában, szóban is meg lehet adni. 
Előfordulhat, hogy a munkáltatók írásban vagy hivatalos e-mailben, 
vagy egyéb lehetőségek hiányában szöveges üzenettel erősítik meg az 
otthoni munka megrendelését. 

 A válságról szóló törvény értelmében a távoli munkát meghatározott 
időtartamra kell kiosztani, bár a rendeletek nem határozzák meg sem a 
minimális, sem a maximális időtartamot. Az időtartamnak arányosnak 
kell lennie a tervezett céllal, azaz a COVID-19 terjedésének 
megakadályozásával. Az Országos Munkaügyi Felügyelőség legutóbbi 
álláspontja szerint a távoli munka időtartama lerövidíthető vagy 
meghosszabbítható, így a munkáltató szabadon alkalmazhatja azt a 
jelenlegi helyzethez. 

 A távoli munka kirendelésére vonatkozó rendeletek a válságtörvény 
hatálybalépésének napjától számítva 180 napig, azaz 2020. március 8-
tól maradnak hatályban. 

Mi van, ha a munkát nem lehet távolról elvégezni? 
 Természetesen nem mindenféle munka végezhető távolról. Például, ha 

gyártósoron vagy terepen dolgoznak, akkor a műszaki korlátok, például 
amikor a munkáltató nem képes minden munkavállalót felszerelni a 
munkavégzéshez szükséges eszközökkel, és az alkalmazottak nem 
rendelkeznek megfelelő eszközökkel, kizárhatják a távoli munkát. 

 A Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség legutóbbi álláspontja szerint, ha 
nem lehetséges, hogy az alkalmazottak távolról dolgozzanak, a leállási 
szabályokat kell alkalmazni (a Munka Törvénykönyve 81. cikkének (1) 
bekezdése). 

Elrendelhetek egy alkalmazottat szabadságra? 
 A rendeletek értelmében a munkáltató nem utasíthatja egyoldalúan a 

munkavállalót szabadságra, a szabadság időpontját a munkavállalóval 
kell eldönteni közösen. 

 A munkáltató azonban a munkavállaló hozzájárulása nélkül bármilyen 
késedelmi szabadságot adhat a munkavállalónak. A munkáltató ezt 
legkésőbb az azt követő év szeptember 30-ig teheti meg, amelyre a 
szabadság esedékessé válik, azaz az adott naptári év január 1-jétől. 

Mérheti-e a munkáltató a testhőmérsékletet a munkahelyre való belépés 
előtt? 

 A testhőmérséklet mérése a munkavállaló egészségére vonatkozó 
személyes adatainak feldolgozását jelenti. Ezek az adatok a személyes 
adatok speciális kategóriájába tartoznak, amelyek szigorúbb 
előírásokkal rendelkeznek. 

 A Munka Törvénykönyve szerint ilyen esetekben az adatokat csak a 
munkavállaló beleegyezésével lehet feldolgozni.  

 A Munka Törvénykönyve arra kötelezi a munkáltatót, hogy a 
biztonságos és higiénikus munkakörülmények biztosításával védje 
alkalmazottai egészségét és életét. 

 A fentiektől függetlenül, ha a hőmérséklet-méréseket termikus 
látókamerákkal hajtják végre, ezt be kell írni a munkahelyi előírásokba. 

 A személyes adatvédelmi hivatal elnöke 2020. március 12-én kiadott 
álláspontjában jelezte, hogy a speciális rendeletek, különösen a 
válságtörvény, bizonyos eszközöket adnak a munkaadóknak a fő 
egészségügyi ellenőrök által ajánlott intézkedések végrehajtására. 



Mindez azt jelenti, hogy a munkáltatóknak még mindig nincs 
egyértelmű iránymutatásuk arról, hogy testhőmérsékletet mérjék. Más 
tagállamok illetékes szabályozó szervei eltérő álláspontokat 
képviselnek: némelyikük azt állítja, hogy a munkáltató tiltja a 
testhőmérséklet kötelező mérését, mások inkább liberálisabb 
megközelítést választanak. 

Lehet-e új kötelezettségeket róni a munkáltatókra a COVID-19 terjedésének 
megakadályozására? 
2020. március 12-én az egészségügyi minister a járvány kitörését jelentette be 
Lengyelországban. Ez azt jelenti, hogy jelenleg ideiglenes korlátozásokat lehet 
rendeletekkel előírni egyes intézmények működésére. 
Ezenkívül a válságról szóló törvény egészségügyi felügyelő közigazgatási 
határozatokat lehet kibocsáthat, amelyekkel a munkáltatókat konkrét 
megelőző vagy megfigyelő intézkedések végrehajtására kötelezik, és 
visszajelzést kérhetnek e tekintetben.  

 válságtörvény felhatalmazza a Miniszterelnököt, hogy adminisztratív 
határozatok formájában utasításokat adjon ki az egyéni vállalkozók 
számára. 

Milyen javadalmazásra jogosultak a munkavállalók, ha bezárják 
foglalkoztatási intézményüket vagy távoli munkavégzésüket nem lehet 
kinevezni? 

 Ha a foglalkoztatási intézmény bezárásra kerül sor (akár a munkáltató 
döntése, akár a kormányzati döntés eredményeként), vagy ha a 
munkavállalót nem lehet megbízni távolról történő munkavégzés 
céljából, akkor a munkavállalók javadalmazására a Munka 
Törvénykönyve vonatkozik.  

 Ha a munkavállaló jogosult az órás vagy havi arányban meghatározott 
díjazásra, az ilyen javadalmazás azonban nem lehet alacsonyabb, mint a 
törvényben előírt minimálbér. 

 Ebben az esetben a szabadságért járó javadalmazás meghatározására 
alkalmazandó alapelvek nem vonatkoznak, és a javadalmazás egyéb 
elemeit (például a bónuszokat) nem veszik figyelembe. 

A kormány tervezi, hogy kínál-e bármilyen megoldást a munkaadók számára a 
COVID-19 kapcsán? 

 A Fejlesztési Minisztérium jelenleg egy támogatási csomagot dolgoz ki a 
vállalkozók számára. A tervezetét március 25-én kell továbbítani a 
Sejmnek, és a várható hatálybalépési időpont 2020. április 1.. 

 Az egyik javasolt megoldás a munkahely védelmével kapcsolatos 
különleges megoldásokról szóló, 2013. október 11-i törvény 
módosítása.  

 A Fejlesztési Minisztérium szerint a munkáltatók támogatásra való 
jogosultságának feltételei között szerepelhet a forgalom csökkenése az 
elmúlt három hónapban, a hat hónap helyett. 

Március 18 FORRÁS https://poland-today.pl/poland-announces-212bn-zl-46-8bn-euro-
anti-crisis-package/  
A lengyel kormány bejelenti a 212b zł válságellenes csomagot 
• A lengyel kormány 212 milliárd zł (46,8 milliárd euró) válságellenes 
intézkedéscsomagot indít, amelynek célja a lengyelek és az ország 
gazdaságának megvédése a koronavírus (COVID-19) kitörésének hatásaitól. 
• Március 18-án, szerdán Andrzej Duda elnök és Mateusz Morawiecki 
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miniszterelnök bejelentette egy olyan válságellenes csomag létrehozását, 
amelynek célja a koronavírus kitörése által okozott gazdasági károk 
csökkentése. 

 A csomag, amelynek becsült költsége 212 milliárd zł (46,8 milliárd 
euró), célja a lengyel gazdaság, a vállalkozások és az alkalmazottak 
támogatása a pénzügyi károk korlátozása és a lehető legtöbb 
elbocsátás elkerülése érdekében, most és az elkövetkező hónapokban. 
Lesz többféle mentesség is, például a munkaképtelen személyek 
fizetése, mikrohitelek vállalkozások számára és a társadalombiztosítási 
(ZUS) kifizetések késedelme, valamint a részletekben történő fizetés 
lehetősége. 

 A kormány bérkedvezményt nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 
a legveszélyeztetettebbek és megfelelnek bizonyos kritériumoknak, 
azáltal, hogy a munkavállalók béreinek 40% -át fedezik az országos 
átlagbérekig. Azok, akik önálló vállalkozók vagy speciális feladatokkal, 
kérhetik a nemzeti minimálbér legalább 80% -ára, amely 2600 zł (577 
€). 

 Jelentős összeget fognak fordítani az egészségügyi szolgáltatásokra és 
az orvosi berendezések beszerzésére is. 

 Ez a bejelentés egy nappal azután érkezik, hogy a Monetáris Politikai 
Tanács (Rada Polityki Pieniężnej) a kamatlábakat fél százalékponttal 
csökkentette, miközben a Lengyel Nemzeti Bank hivatalos 
készpénzkamatlába rekord alacsony szintre került. A Tanács 2015 óta 
nem csökkentette az árakat. 

 A Facebook oldalán Morawiecki miniszterelnök pajzsprogramként 
említette a válságellenes csomagot, és részletezte annak öt pillérét, 
beleértve a munkavállalók biztonságát, a vállalatok finanszírozását, az 
egészségügyi szolgáltatások támogatását, a pénzügyi biztonság 
biztosítását. Valamint az infrastruktúrába, a digitalizálásba és a 
technológiába történő állami beruházások. 

 A csomag részleteit a hét végére készítik el 

Március 19 FORRÁS https://www.gov.pl/web/diplomacy/minister-jacek-czaputowicz-talks-
to-chinas-ambassador-in-warsaw  
A Kínai Népköztársaság Varsói Liu Guangyuan nagykövetével folytatott 
telefonbeszélgetés során a külügyminiszter a lengyel kormány nevében 
megköszönte a pekingi hatóságoknak, hogy vállaltak konstruktív segítséget, 
hogy átadják a lengyel egészségügyi intézményeknek a koronavírus elleni 
küzdelemben szerzett tapasztalatokat. 
A lengyel diplomácia tevékenységének köszönhetően, amely már néhány napig 
az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve tárgyalásokat folytat Kínával, 
Lengyelország hamarosan több ezer védőeszközt és 10 000 tanúsított 
tesztkészletet kap.  
Kína hatóságai ingyenesen szállítanak Lengyelországnak: 

- 10 000 tesztkészlet 
- 20.000 N-95 maszk, teljesítve az EU előírásait / előírásait 
- 5000 védőöltözet 
- 10 000 egyszer használatos kesztyű 
- 10 000 cipővédő 

Jacek Czaputowicz miniszter, köszönve a felajánlott támogatást, rámutatott a 
folyamatos együttmőködés szükségességére a kínai oldallal, ideértve a járvány 
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leküzdésére vonatkozó tapasztalatok megosztását. Ebben az összefüggésben a 
lengyel diplomácia vezetője megemlítette a Varsói Kínai Nagykövetség által 
március 13-án tartott videokonferenciát, amelynek során Kína és Közép-
Európa, köztük Lengyelország szakértői megosztották tudásukat a COVID-19 
kezelésével kapcsolatban. 

Márius 20 FORRÁS https://www.polskieradio.pl/395/7990/Artykul/2473475,Cases-
378Deaths6  
Események: 378 Halál: 6 
CORONAVIRUS LENGYELORSZÁGBAN 

 Lengyelországban a koronavírus-esetek száma 378-ra emelkedik, hatan 
haltak meg. Lengyelországban összesen 378 ember esetében lett 
pozitív  a Covid-19 teszt, eddig hat haláleset következett be a 
koronavírusban - mondta az egészségügyi hatóságok pénteken. 

 A lengyel egészségügyi minisztérium egy nappal korábban arról számolt 
be, hogy az országosan a kórházakban 871 koronavírus-gyanúval 
szenvedő ember volt, további 28 440 karanténba került, 48 324 
személy esetében rendeltek el karantént külföldről érkezés után, és 48 
660 járványtani felügyelet alatt van. 

 Az első fertőzést a lengyel hatóságok március 4-én erősítették meg, míg 
az ország első koronavírus-halálozását március 12-én jelentették be. 

 Lengyelország „járványügyi vészhelyzetet” hirdetett meg és 
átmenetileg bezárta határait a nem rezidensek számára annak 
érdekében, hogy megfékezze a betegség terjedését. 

 Március 15-én felfüggesztették a nemzetközi menetrend szerinti 
járatokat és a vasúti személyszállást. A kormány különleges járatokat 
bérel, hogy segítse a külföldi lengyeleket hazatérésében. 

 A Covid-19 járvány terjedésének megakadályozására irányuló újabb 
lépésben a kormány úgy döntött, hogy korlátozza a 
bevásárlóközpontok működését, és bezár minden kocsmát, klubot és 
kaszinót. 

 Több mint 50 ember nyilvános összejöveteleit betiltották. 
 Eközben lengyel tudósok egy csoportja kutatja a Covid-19 vírus egy 

mintáját 
 Grzegorz Juszczyk, a varsói székhelyű Nemzeti Közegészségügyi Intézet 

igazgatója szerint hamarosan a vírus genomszekvenciáját megosztják a 
globális kutatóközösséggel nyilvános adatbázisokon keresztül. 

 A tudósok szerte a világon küzdenek kezelések és oltások kidolgozása 
terén a Covid-19 betegség ellen 

 Egy ilyen erőfeszítéssel egy díjnyertes lengyel kutató állítólag 
azonosított egy kulcsfontosságú enzimet, amely elősegítheti a SARS-
CoV-2 koronavírus elleni küzdelem módját. 

 SOURCE 
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-
taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-
PM  

 https://youtu.be/fVVgbfDEwUM: A koronavírus kitörésének 
megfékezésére Lengyelország által hozott intézkedések "elég 
hatékonynak" tűnnek, mivel a fertőzések száma alacsonyabb, mint más 
európai országokban - mondta a lengyel miniszterelnök a CNN-nek. 
 

 

https://www.polskieradio.pl/395/7990/Artykul/2473475,Cases-378Deaths6
https://www.polskieradio.pl/395/7990/Artykul/2473475,Cases-378Deaths6
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM
https://youtu.be/fVVgbfDEwUM


STATISTICS 

SOURCE https://www.statista.com/statistics/1101066/poland-coronavirus-cases/  

 

https://www.statista.com/statistics/1101066/poland-coronavirus-cases/


 

 



 

 



 

 

UPDATE 

LENGYELORSZÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

• Március 13-tól az összes határátkelőn ideiglenesen bevezetésre került az egészségügyi 
ellenőrzés. A közúti szállítás határellenőrzését is visszaállították. 

• Külföldi állampolgárok számára Lengyelország területére való belépés (kivéve az 
otttartózkodásra vagy munkavégzésre jogosult állampolgárokat) április 13-ig TILOS, és 
minden állampolgár számára, akik átlépik a lengyel határt, 14 napos otthoni kötelező 
karanténintézkedést vezetnek be.  

A határoknál a vasúti szállítást is felfüggesztik. 

KIVÉTELEK ÉS RENDELKEZÉSEK a tranzitra vonatkozóan: 

• Az ország határai továbbra is nyitva maradnak teherfuvarozás céljából. 

• A belső közúti és vasúti szállítást nem érintik a korlátozások; a légi szállítást március 16-án 
felfüggesztették. 

• A lengyel-német határ nyitva marad, Lengyelországból való kilépés miatt; másrészt csak az 
ország állampolgárai vagy lakosai, illetve a teherfuvarozók léphetnek be Lengyelországba. 

• A forgalmi korlátozások a lengyel-szlovák határon nem vonatkoznak olyan a hivatalos 
teherfuvarozókra, nekik azonban kötelezően speciális védőfelszerelést kell használniuk. 

BELSŐ INTÉZKEDÉSEK: 

 Március 24-től kezdve a kormány 5 főre korlátozta a vallási szertartásokon való 
részvételt, ideértve a temetkezést is, és a tömeg elkerülése érdekében csökkentette 



azon személyek számát, akik egyszerre közlekedhetnek nyilvános buszokkal és 
villamosokkal.  

 Március 27-től kezdődően bevezetnek egy újabb intézkedést: a határon átkelő 
munkavállalóknak kötelező az otthoni karantén 14 napos időszakra. 

• A „zone zero/nulla zóna” típusú régiókban a hatóságok kiegészítő intézkedéseket 
vezethetnek be a személyek mozgásának korlátozására, bizonyos tárgyak vagy élelmiszerek 
forgalmazásának és felhasználásának korlátozására vagy tiltására, egyes intézmények vagy 
vállalatok működésének korlátozására, nyilvános ülések felfüggesztésére.  

Ezenkívül kötelező egészségügyi beavatkozásokat is előírhatnak, az állam használatba 
vehet/jogosult kisajátítani a járvány leküzdésé céljából épületeket, földterületeket és 
szállítóeszközöket, illetve bevezethető a kötelező oltás. 

• A karanténszabályok megsértéséért kiszabott bírságok 5000 lengyel zlotyról (kb. 1200 
euró) 30 000-re (7200 euróra) növekedtek, ugyanakkor egy táv-ellenőrzési rendszert is  
bevezettek (mobiltelefon-alkalmazásokon keresztül). a polgárok karanténját illetően. 

Március 14-től a fő bevásárlóközpontok bezárva vannak, az élelmiszerboltok, bankok és 
gyógyszertárak kivételével. 

• Tilosak a nyilvános találkozók, ahol 50 főnél többen vesznek részt, az éttermek korlátozott 
tevékenységet folytatnak, csak házhozszállítással dolgozhatnak, a bárokat, kávézókat, 
klubbokat stb. bezárják. 

• A fenti intézkedések az új rendelkezésekre vonatkoznak. 

Március 29-I mutatók a beteg és az elhalálozások számáról:  

EU/EEA and the UK Sum of Cases Sum of Deaths 

Italy 92472 10023 

Spain 72248 5690 

Germany 52547 389 

France 37575 2314 

United_Kingdom 17089 1019 

Netherlands 9762 639 

Belgium 9134 353 

Austria 8291 68 

Portugal 5170 100 

Norway 3845 20 

Sweden 3447 102 

Czech_Republic 2663 11 

Ireland 2415 36 

Denmark 2201 65 

Luxembourg 1831 18 

Poland 1638 18 

Romania 1452 29 



https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd  
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