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Decyzją Ministra SWiA przedłużono okres tymczasowego przywrócenia
kontroli granicznej do 13 kwietnia br. Ponadto od 27 marca
obowiązkową kwarantanną zostaną również objęte osoby pracujące w
kraju sąsiednim.

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
które przedłuża okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej do 13 kwietnia br.

Kontrola graniczna osób wjeżdżających do Polski będzie zatem kontynuowana w dalszym
ciągu – równolegle do kontroli sanitarnej - na obecnych zasadach.

Granicę  państwową  ze  Słowacją  nadal  będzie  można  przekraczać  jedynie  w  2
lokalizacjach  (pieszo  lub  samochodem):  w  Chyżnem  (Małopolska)  oraz  Barwinku
(Podkarpacie).

Więcej o przedłużeniu kontroli granicznej - https://www.gov.pl

Ponadto, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca
br.  wprowadzone  zostaną  kolejne  ograniczenia  w przekraczaniu  granicy  państwowej.
Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują w
drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były
objęte  14-dniową  kwarantanną.  Podstawą  do  tego  były  dokumenty  potwierdzające
zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy  od  27  marca  2020  r.  (piątek  godz.  00:00)  14-dniową  obowiązkową
kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, pracujące w państwie
sąsiednim. 

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Nadal kwarantannie nie podlegają kierowcy przekraczający granicę do Polski, wykonujący

https://www.gov.pl/web/mswia/przedluzamy-kontrole-na-granicy-o-kolejne-20-dni


przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub powracający z
zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym dokonywany był transport.

(Ostatnia zmiana) Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25 marca 2020 r. -
obowiązkowej kwarantannie nie będą również podlegać kierowcy wykonujący przewóz
drogowy samochodami lub zespołami pojazdów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz
obsługa pociągów wykonujących międzynarodowy transport towarowy.

Wprowadzone zostały również nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące przemieszczania
się oraz organizowania zgromadzeń.

 

Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyrozumiałość,   przestrzeganie  ograniczeń  i  realizowanie
poleceń służb.

<--KOMUNIKAT KOMENDY GŁÓWNEJ SG -->
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