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COVID-19-Informações e atualizações (15.06.2020)
TURISMO
- A partir de 13 de junho, as fronteiras da Polônia estão abertas novamente a outros países
da UE e a QUARENTENA foi abolida na Polônia para viajantes dos países mencionados
acima.
- A partir de 16 de junho, a suspensão do tráfego aéreo internacional cessará
- A partir de 4 de maio, é permitida a reabertura dos hotéis e, a partir de 6 de junho,
também as piscinas / academias dentro deles; A partir de 30 de maio, é permitida a
reabertura de restaurantes e bares nos hotéis.
- A partir de 18 de maio, restaurantes, cafés e bares estão abertos novamente, incluindo
os localizados em shopping centers (nas áreas de refrescos). O acesso e uso dos serviços
de restaurante estarão sujeitos a regras específicas de precaução e higiene;
Medidas aplicadas no território polaco
- A partir de 30 de maio, não é necessário cobrir o rosto em espaços abertos, desde que a
distância mínima de 2 m de outras pessoas seja garantida. No entanto, o uso de máscaras
em ônibus e bondes, em lojas, cinemas e teatros, em igrejas e em escritórios públicos
ainda é obrigatório; Está estabelecido que todas as pessoas devem cobrir o nariz e a boca
com uma máscara, capacete protetor, viseira ou peça de roupa.
- A partir de 4 de maio, são permitidas as atividades das instalações de alojamento (hotéis,
pousadas, etc.), desde que garantida a distância interpessoal de segurança e as regras
específicas de precaução e higiene;
- Desde 4 de maio, museus, bibliotecas, arquivos e outras instituições culturais foram
gradualmente reabertos.
- A partir de 4 de maio, reabertura de lojas em shopping centers e lojas de departamento
(com área superior a 2000 m2), desde que sejam garantidas distâncias de segurança (uma
pessoa a cada 15 m2).
- A partir de 18 de maio, restaurantes, cafés e bares estão abertos novamente, incluindo
os localizados em shopping centers (nas áreas de refrescos). O acesso e uso dos serviços
de restaurante estarão sujeitos a regras específicas de precaução e higiene;
- A partir de 18 de maio, reabertura de salões de beleza, centros de beleza e cabeleireiros.
O acesso a esses serviços estará sujeito ao cumprimento de regras específicas de
precaução e higiene;
Transporte
Os gerentes de transporte público podem aumentar o limite de passageiros usando o
transporte público.
Quantas pessoas podem embarcar? quantas pessoas houver assentos (se houver apenas
assentos) ou até 50% de todos os assentos e posições em pé (nesse caso, no entanto,
metade dos assentos deve permanecer livre).
Trens: A partir de 1º de junho, os ingressos estarão disponíveis para todos os assentos.
Devido à necessidade de controlar a ocupação de assentos, é obrigatório reservar assentos.
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À medida que novos relatórios de segurança sanitária e prevenção da propagação do vírus
continuam a se desenvolver, a saúde e a segurança de nossas viagens continuam sendo
nossa primeira prioridade. Estamos seguindo ativamente as regras e padrões da Inspeção
Geral de Saúde para ajudar a garantir que os serviços oferecidos pela Poland Tour estejam
alinhados com as recomendações mais recentes.
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