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Covid-jelentés LENGYELORSZÁGBÓL – 2020. február–március 

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

 

Koronavírus térkép Lengyelországban 

 

A fenti adatok az Egészségügyi Minisztérium 2020. március 20-i információi. 

 

2020 februárjában–márciusában a lengyel egészségügyi hatóságok laboratóriumi vizsgálatokat 

végeztek a hét ismert humán koronavírus közül, egyben a SARS-CoV-2-vel való fertőzés feltételezett 

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


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

eseteivel, ugyanakkor otthoni karantént és ellenőrzést is elrendeltek. Hoztak egy új törvényt (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. 

 

Milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok? 

Egészségügyi ellenőrzéseket hajtottak végre. Négy egészségügyi ellenőrző pontot telepítettek a 

lengyel–német határon (Zgorzelec, Świecko, Kołbaskowo és Olszyn), egyet pedig a lengyel–cseh 

határon (Gorzyczki), ahol az összes vonat és busz utasainak megmérték a testhőmérsékletét, és 

kitöltettek egy nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat lehetővé teszi az illető személy azonosítását, ha az 

utasok egyikét diagnosztizálják. Ezeket az egészségügyi ellenőrzéseket a lengyel–ukrán, a lengyel–

orosz és a lengyel–fehérorosz határra is kiterjesztették. 

A gazdasági rendelkezések lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy halasszák el az adófizetést, 
levonják a 2020-ban felmerült kiadásokat a 2019. évi adóbevallásnál, adományokat és alacsony 
kamatozású kölcsönöket biztosítsanak, és meghosszabbítják a benyújtási határidőket. 

A hatóságok COVID-19-es korlátozási stratégiájának részeként március 12-től minden lengyel iskolát 
bezártak. Hasonlóképpen, ugyanattól a naptól a kulturális intézmények, például a filharmóniák, 
operák, színházak, múzeumok és a mozik felfüggesztették tevékenységüket. Az egyetemek ugyanezen 
időszakra lemondták a tanórákat, és csak a kutató és adminisztratív személyzetet tartották a 
munkahelyen, kivételeket tettek kutatási célokra. 

Mit jelent a járványveszély? 

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 elszigetelőkórházakká az orvosi segítségre szorulók befogadására. 
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 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. 

 Növelik a koronavírus-tesztelést végző laboratóriumok számát. 
 A karanténban maradó személyeket diagnosztikai teszteknek kell alávetni. Jelenleg több ezer 

tesztelőkészlet van készleten. 
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 Gyors szűrővizsgálatokat kell elvégezni, ha a WHO javasolja azok alkalmazását. 

 

Gyakori kérdések és válaszok: 

Karanténba kell vonulnom Lengyelországba való belépéskor? 

Igen. A lakóhely eléréséhez vagy a Lengyel Köztársaságban tartózkodó személyek kötelesek 
tájékoztatni a határőröket a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük címéről, ahol kötelező karanténban 
lesznek, valamint telefonszámuróal. A határátlépést követően 14 napig kell karanténban lenniük. 

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. 

Elmehetek Lengyelországból? 

Igen. A határátkelőhelyeken közúti szállítással elhagyhatja Lengyelországot. A korlátozások az 
országba történő belépésre vonatkoznak. 

 

Március 18-án a lengyel kormány bejelentette a 212b zł válságellenes csomagot 

Forrás: https://poland-today.pl/poland-announces-212bn-zl-46-8bn-euro-anti-crisis-package/  

• 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. 

• 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 

https://poland-today.pl/poland-announces-212bn-zl-46-8bn-euro-anti-crisis-package/
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országos átlagbérekig. Azok, akik önálló vállalkozók vagy speciális feladataik vannak, kérhetik a 
nemzeti minimálbér legalább 80%-ára, amely 2600 zł (577 €). 

• Jelentős összeget fordítanak az egészségügyi szolgáltatásokra és az orvosi berendezések 
beszerzésére is. 

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

• 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 beruházásokat. 

 

Kína hatóságai ingyenesen szállítanak Lengyelországnak: 

- 10 000 tesztkészletet; 

- 20 000 N-95 maszkot, amely megfelel az EU előírásainak; 

- 5000 védőöltözetet; 

- 10 000 egyszer használatos kesztyűt; 

- 10 000 cipővédőt. 

 

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 a hazatérésben. 

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. 
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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 foglalkoznak kezelések és oltások kidolgozásával a Covid-19 okozta 
betegség ellen. 

 

Statisztikák 

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

 

További korlátozások lengyelország területén: 

• Március 13-tól az összes határátkelőn ideiglenesen bevezették az egészségügyi ellenőrzést. A közúti 
szállítás határellenőrzését is visszaállították. 

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

A határoknál a vasúti közlekedést 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, a 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 öt főre korlátozta a vallási szertartásokon való részvételt, 
ideértve a temetkezést is, és hogy ne alakuljon ki tömeg, csökkentette azon személyek számát, 
akik egyszerre közlekedhetnek nyilvános buszokkal és villamosokkal.  

https://www.statista.com/statistics/1101066/poland-coronavirus-cases/
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 Március 27-től bevezettek 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 az olyan nyilvános találkozók, amelyeken ötven főnél többen vesznek részt, az éttermek 
korlátozott tevékenységet folytatnak, csak házhoz szállítással dolgozhatnak, a bárokat, kávézókat, 
klubokat és egyéb vendéglátóipari egységeket bezárják. 

-  


