
Q&A na bazie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzeniew 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii z dnia 15.04.2020 

 

 

1. Czy w zakładzie pracy/miejscu wykonywania usług muszę mieć obowiązkowo zakryty 

nos i usta przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki? 

 

Zgodnie z projektowaną zmianą Rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 roku 

pracownicy/współpracownicy w zakładach pracy nie będą mieli obowiązku zakrywania ust i 

nosa, chyba że wykonują czynności zawodowe, w ramach których przyjmują gości z zewnątrz 

np. osoby pracujące na recepcji, ochroniarze.  

 

2. Czy podczas dojazdu/dojścia do pracy muszę mieć zakryte usta i nos?  

 

Tak, podczas dojścia i dojazdu do pracy należy mieć zakryte usta i nos, chyba że dojazd odbywa 

się samochodem i jest wykonywany pojedynczo lub z dzieckiem do 4 roku życia.  

 

3. Czy jeśli dojeżdżam do pracy/miejsca wykonywania usług swoim samochodem i po 

drodze zabieram koleżankę/kolegę to muszę mieć zakryty nos i usta?  

 

Tak, jeśli dojazd jest wykonywany z osobą, z którą nie zamieszkujemy/gospodarujemy to 

należy mieć zakryte usta i nos.  

 

4. Czy partner/manager podczas wizytacji w sklepie ma obowiązek zakrywania ust i nosa? 

 

Tak, gdy partner/manager znajduje się na sali sprzedaży powinien mieć zakryte usta i noc.  

 

5. Czy partner/manager podczas spotkania z wynajmującym ma obowiązek zakrywania ust 

i nosa? 

 



W zależności od tego gdzie odbywa się takie spotkanie. Jeśli w miejscu ogólnodostępnym to 

jest taki obowiązek. Jeśli spotkanie odbywa się w domu wynajmującego lub pustym lokalu, 

który ma zostać wynajęty na nasze potrzeby to takiego obowiązku nie ma, jednak 

rekomendowane jest zasłanianie ust i nosa także podczas takich spotkań.  

 

6. Czy partner/manager podczas wizyty w urzędzie ma obowiązek zakrywania ust i nosa? 

 

Tak, gdyż jest budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej.  

 

7. W jakich miejscach mam obowiązek zakrywania ust i nosa?  

a) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 

b) w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub 

niegospodarujące wspólnie; 

c) w miejscach ogólnodostępnych; 

d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 

e) w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i 

na targowiskach (straganach),  

f) na terenie nieruchomości wspólnych; 

 

8. Co ma zrobić franczyzobiorca/kasjer, jeżeli do sklepu wejdzie klient bez maseczki?  

 

Od czwartku 16.04.2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

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

epidemii każda osoba przebywająca m.in. w sklepie obowiązana jest do zakrywania ust i nosa, 

przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki. 



Począwszy od czwartku 16.04.2020 r. na drzwiach wejściowych do sklepu, w widocznym 

miejscu, powinieneś wywiesić komunikat o następującej treści: „Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii każda osoba przebywająca w sklepie obowiązana jest 

do zakrywania ust i nosa”.    

Jeśli osoba przebywająca w sklepie nie podporządkuje się ciążącemu na niej obowiązkowi 

franczyzobiorca/kasjer jest uprawniony pouczyć ją o nowych obostrzeniach i poprosić o 

zakrycie ust i nosa. Jeśli pomimo pouczenia klient nie zakryje ust i nosa franczyzobiorca/kasjer 

może poproś go o opuszczenie sklepu. 

 

 

9. Czy franczyzobiorca zapłaci mandat, jeżeli obsłuży klienta bez maseczki? 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie przewiduje kar za obsłużenie klienta, 

który nie podporządkował się obowiązkowi zakrywania ust i nosa. 

 

10. Czy franczyzobiorcy/kasjerzy zamiast maseczki mogę nosić przyłbicę? 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadza się 

obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części (szal, chusta), maski lub maseczki, 

ust i nosa podczas przebywania poza miejscem adresu zamieszkania lub stałego pobytu.  

 

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów Rozporządzenia osoba wykonująca czynności 

zawodowe w obiektach handlowych/placówkach handlowych  może w czasie wykonywania 

tych czynności nosić przyłbicę wyłącznie wtedy, gdy znajduje się za dodatkową przesłoną 

ochronną (pleksy).  

 

11. Czy franczyzobiorcy/kasjerzy stojący za pleksy muszą mieć ubraną maseczkę lub 

przyłbicę? 

 



W związku z tym, że Rozporządzenie Rady Ministrów nakłada obowiązek zakrywania 

bezpośrednio  nosa i ust, w trakcie obsługiwania klienta zza pleksy istnieje obowiązek noszenia 

maseczki lub przyłbicy. 

 

12. Czy na terenie magazynu CL wymagane jest noszenie maseczek przez 

pracowników/współpracowników?  

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia nie jest wymagane noszenie maseczek ochronnych, czy 

zakrywanie w inny sposób ust i nosa przez osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe 

lub zarobkowe w zakładach pracy, jeżeli osoby te nie wykonują bezpośredniej obsługi intere-

santów lub klientów.  

 

Tym samym osoby pracujące w części biurowej, a także magazynowej, o ile nie prowadzą bez-

pośredniej obsługi kierowców, nie muszą zakrywać ust i nosa. Jednak w stosunku do tych pra-

cowników/współpracowników (jak do wszystkich innych) nadal obowiązuje zasada na terenie 

CL muszą mieć zapewnioną odległość między innymi stanowiskami pracy/innymi pracowni-

kami co najmniej 1,5 m – w przeciwnym razie muszą mieć zapewnione środki ochrony osobi-

stej. 

 

Natomiast pracownicy ochrony pracujący w portierniach, czy osoby zatrudnione w biurach i 

mające bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz (kierowcami) powinni w trakcie obsługi tych 

osób zakrywać nos i usta. 

 

13. Czy na żądanie pracownika magazynu CL Spółka powinna mu dostarczyć maseczkę?  

 

Jeżeli pracownik będzie czuł się bardziej komfortowo pracując w maseczce zalecane jest udo-

stępnienie przez pracodawcę takiej maseczki (do jej użycia w trakcie wykonywania pracy) – 

szczególnie w przypadku osób, które mają kontakt z innymi osobami, albo poruszają się tere-

nie magazynu.  

 

14. Czy i kiedy kierowca samochodu dostawczego musi założyć maseczkę lub inne zakrycie 

twarzy?  



 

Kierowca samochodu dostawczego:  

✓ jeżeli podróżuje sam to nie musi w kabinie zasłaniać twarzy 

✓ jeżeli parkuje w miejscu ogólnodostępnym – to  opuszczając pojazd musi za-

słonić nos i usta 

✓ jeżeli wjeżdża na teren CL (za bramkami, gdzie ma mierzoną temperaturę), 

który nie jest już „miejscem ogólnodostępnym” to nie ma prawnego obo-

wiązku zasłaniania ust i nosa, jednak jeżeli kierowca podchodzi/zbliża się do 

innych osób na odległość mniejszą niż 1,5 – 2 metry to powinien zasłonić nos i 

usta w trakcie niezbędnego bezpośredniego kontaktu z innymi osobami 

(uwaga: w przypadku osób z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na CO-

VID-19 mają zastosowanie zasady opisane w odrębnej procedurze),  

✓ jeżeli przywozi towar do sklepu - to  opuszczając pojazd  i wchodząc do sklepu 

musi zasłonić nos i usta. 

 

15. Czy pracownicy/współpracownicy przemieszczający się jednym samochodem do pracy 

do magazynu CL muszą mieć zakryte usta i nos w czasie podróży?  

 

Tak, obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i 

nosa dotyczy wszystkich osób przemieszczających się do pracy pojazdami samochodowymi, 

za wyjątkiem: 

✓ sytuacji, gdy kierowca podróżuje sam,  

✓ sytuacji, gdy samochodem poruszają się osoby wspólnie zamieszkujące lub wspólnie 

gospodarujące (np. pracownicy wspólnie wynajmujący jedno mieszkanie i wspólnie 

korzystający z kuchni/toalety).   

 

 


