
FOR NON-URGENT INCIDENTS, REPORT ONLINE  
www.lincs.police.uk/onlinereporting

Ograniczenie kontaktu z innymi
Najważniejszym działaniem, jakie możemy podjąć, 
jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktu z 
innymi ludźmi.

Rząd wprowadził nowe zasady:
Pozostań w domu z wyjątkiem wyjść w 
ograniczonych celach.
Zamknięcie niektórych firm i pewnych obiektów.
Zakaz wszystkich zgromadzeń powyżej dwóch osób.
Noszenie nakryć twarzy.

Zostań w domu
Powinieneś wychodzić z domu tylko w 
ograniczonych celach:
• Aby iść do pracy, jeśli nie możesz pracować w domu.
• Odwiedzanie powiązanego gospodarstwa domowego 

/ bańki wsparcia
• Edukacja
• Pomoc osobie bezbronnej
• Zakup artykułów pierwszej potrzeby, takich jak 

żywność i lekarstwa.
• Opieka medyczna
• Ćwiczenia na świeżym powietrzu, takie jak bieganie, 

spacer lub jazda na rowerze.
• Ułatwienie opieki nad dziećmi
• Przeprowadzka. 
• Religia.

Praca
Jeśli nie możesz pracować z domu, możesz 
jeździć do pracy, pod warunkiem, że nie masz 

objawów koronawirusa i ani Ty, ani nikt z Twoich 
domowników nie izolujecie się z powodu objawów. 
Nie możesz również jeździć do pracy lub wychodzić 
z domu, jeśli musisz się izolować po podróży poza 
Wielką Brytanię.

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń
• Nie możesz spotykać się z nikim, kto nie mieszka 

razem z Tobą, ani w Twoim domu ani w innym 
miejscu (chyba że jesteś osobą samotną lub w 
bańce opieki nad dziećmi z tymi osobami).

• Możesz spotkać tylko jedną osobę w miejscu 
publicznym na świeżym powietrzu (dzieci poniżej 
wieku szkolnego nie są liczone)

• Nie możesz spotykać się z innymi w czyimś ogrodzie.

Nakrycia twarzy
W pomieszczeniach takich jak sklepy, banki, urzędy 
pocztowe, agencje nieruchomości, miejsca kultu 
religijnego, gabinet weterynarza, firmy świadczące 
usługi pogrzebowe oraz w środkach transportu 
publicznego należy nosić nakrycie twarzy i nadal 
pozostawać w odległości dwóch metrów od osób, które 
z Tobą nie mieszkają.

Wspólne korzystanie z samochodu
• Noś maskę na twarzy
• Staraj się korzystać z tymi samymi osobami 

każdego dnia
• Otwórz okna w celu wentylacji
• Twarzą od siebie
• Podróżuj z jak najmniejszą liczbą osób
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