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INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 2 marca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, 

że z dniem 27 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) wskazujące 

ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

- do dnia 14 marca 2021 r. wydłużono okres obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, 

nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii – 

na terenie 15 województw;

- województwo warmińsko-mazurskie - wyodrębniono jako obszar szczególnie zagrożony 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na którym wprowadzono odrębne ograniczenia, nakazy 

i zakazy;

- do dnia 14 marca 2021 r. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy 
maseczki – pozostałe formy zasłonięcia ust i nosa są niedopuszczalne;

- osoby przyjeżdżające z terytoriom Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej podlegają 
obowiązkowej kwarantannie z wyłączeniem: osób zaszczepionych dwoma dawkami 

szczepionki przeciw COVID-19, posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, 

licząc od momentu wyniku tego testu oraz innych grup osób.

W związku z wejściem w życie powyższego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316, z późn. zm.1)).

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 
207, 253, 267 i 336.
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