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Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na oświadczenie z dnia 3 grudnia 2020 r. złożone na 18. posiedzeniu 

Senatu przez Pana Senatora Beniamina Godylę, dotyczące przepisów ustanawiających 

obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Od początku pojawienia się epidemii COVID-19 Rząd podejmuje wszelkie środki 

ostrożności (w tym dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej, a także 

dystansowania społecznego), aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz 

ograniczyć dalszą ekspansję epidemii. Używanie maseczek jest częścią szerokiej 

strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Jest to jedno z głównych, 

niefarmaceutycznych narzędzi wykorzystywanych do walki z epidemią oraz 

wzmacniania ochrony osób najbardziej narażonych na rozwój choroby.

Wprowadzone rekomendacje dotyczące zakrywania nosa i ust w miejscach 

ogólnodostępnych wynikają z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz ekspertów w 

dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych. Dowody naukowe i uzasadnienie 

stosowania masek twarzowych w społeczności przez osoby niemające objawów zostały 

przedstawione w dokumencie opracowanym przez Europejskie Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób (link do strony internetowej, na której dokument jest 

dostępny:https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face

%20masks%20in%20the%20community_PL.pdf). Co istotne, maski twarzowe mogą 

pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażenia w społeczności dzięki zmniejszaniu 

wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, które mogą nawet nie 
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wiedzieć o tym, że są zakażone, a także przez osoby, u których jeszcze nie rozwinęły 

się objawy. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumencie przygotowanym przez ECDC 

(Guidelines for the implementation of nonpharmaceutical interventions against COVID-

19) istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na wpływ stosowania masek na twarz 

w zapobieganiu transmisji SARS-CoV-2. 

WHO oraz ECDC jednoznacznie rekomendują noszenie w przestrzeni publicznej 

maseczek określanych mianem „niemedycznych”.1,2 W swoich stanowiskach ww. 

organizacje powołują się na nowe opracowania potwierdzające skuteczność takiego 

postępowania w zmniejszeniu ryzyka transmisji zakażenia, nawet 5-krotnie.3 

W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że zgodnie z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132) do dnia 27 grudnia 

2020 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m 

od siebie:

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

- dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

- osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

c) chyba że realizują nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1.

Wobec powyższego należy wskazać, że osoby przebywające na terenie lasu, parku, 

zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego 

albo plaży również są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, jeżeli zachowanie 

odpowiedniego dystansu społecznego nie jest możliwe.

Pragnę wskazać, że obowiązku powszechnego zakrywania ust i nosa w przestrzeni 

publicznej nie można rozpatrywać w oderwaniu od bieżącej sytuacji epidemicznej 

1 WHO, Mask use in the context of COVID-19, 01.12.20
2 ECDC: Guidelines for NPI for reducing the impact of COVID-19 in the EU/EEA and the UK, 2020
3 Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schunemann HJ: Physical distancing, face masks,and eye 
protecxtion to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV- 2 and COVID-19: a systematic revioew 
and meta-analysis. Lancet, 2020, 395,1973-87



3

i związanej z nią zagrożeniem. Podstawą decyzji w tym zakresie jest zawsze ocena, co 

stanowi większe zagrożenie dla ludności i przeciwdziałanie mu w pierwszej kolejności.

Stosowanie masek na twarz nie powinno zastępować innych zalecanych środków 

zapobiegających przenoszeniu COVID-19, takich jak dystans fizyczny, tzw. etykieta 

oddechowa, skrupulatna higiena rąk oraz unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust. 

Odpowiednie i konsekwentne stosowanie masek na twarz ma kluczowe znaczenie dla 

ich skuteczności.

Z ogromną rozwagą podchodzimy do wprowadzania nowych zasad bezpieczeństwa. Od 

naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z epidemią 

COVID-19.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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