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INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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 14 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 683),

- z dniem 16 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 700), 

wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionych rozporządzeniach zmieniających wprowadzono zmiany polegające m.in. na:

 wydłużeniu terminu obowiązywania ograniczeń związanych z prowadzeniem usług 
hotelarskich ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.) – do dnia 3 maja 2021 r.,

 wydłużeniu terminu obowiązywania pozostałych ograniczeń ustanowionych 

ww. rozporządzeniem – do dnia 25 kwietnia 2021 r.,

 włączeniu do katalogu osób objętych szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19 w ramach 

etapu „I”, członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, 

zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych,

 częściowym umożliwieniu do dnia 25 kwietnia 2021 r. korzystania z obiektów sportowych 
działających w obrębie Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z (obiekty 

sportowe na otwartym powietrzu, halowe), z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego,

 umożliwiono korzystanie z obiektów sportowych dodatkowo dzieciom i młodzieży uczestniczącej 

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Dodatkowo wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii.
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