
IZOLACJA I ŚRODKI NADZWYCZAJNE W EUROPIE – OBECNY STAN SYTUACJI 

 

  

Austria Główne środki izolacji kończą się 1 maja. Środki ograniczające będą nadal 

obowiązywać. Ostatnia kwarantanna dla części Tyrolu zniesiona 23 kwietnia. Ponowne 

otwarcie restauracji 15 maja. Wszystkie hotele w Austrii muszą być zamknięte do 28 

maja (z wyjątkami). Otwarcie całkowite granic planowane na 15 czerwca. 

Azerbejdżan Częściowe środki izolacji wprowadzone do 31 maja. Około 80 % hoteli zamkniętych w tym 

momencie. Od 4 maja restauracje będą mogły korzystać z usług w czterech dużych 

miastach i regionach, w tym w stolicy Baku. 

Belgia Stopniowa dekonfinalizacja od 4 maja. Strategia wyjścia zostanie wdrożona z 

kluczowymi datami 4, 11 i 18 maja, a także 8 czerwca. Być może restauracje zostaną 

ponownie otwarte od 8 czerwca, a później bary i kawiarnie. Hotele nie musiały być 

zamykane podczas izolacji. Ponowne otwarcie dla turystów planowane na 15 czerwca. 

Bułgaria Ograniczenia obowiązują do 14 czerwca. Bułgarskie ministerstwo turystyki chce 

rozpocząć letni sezon turystyczny 1 lipca, ale nie ma jeszcze konkretnego planu 

pełnego otwarcia restauracji, hoteli i kurortów. Restauracje z odkrytymi tarasami i 

ogrodami mogą przyjmować klientów z zachowaniem dystansu społecznego. 5% hoteli jest 

nadal otwartych; wskaźnik obłożenia wynosi około 15%. 

Chorwacja Strategia wyjścia zostanie wdrożona z kluczowymi datami: 27 kwietnia, 4 i 11 maja. 

Lokale hotelowe ponownie otwarte od 11 maja pod ścisłymi warunkami (tylko siedzenia 

na zewnątrz). 97% hoteli zostało zamkniętych. Nie ogłoszono daty ponownego otwarcia 

granic dla zagranicznych turystów. 

Czechy Trwa dekonfinalizacja. Puby i restauracje zostaną ponownie otwarte 25 maja (usługa na 

zewnątrz możliwa od 11 maja). 95% hoteli jest zamkniętych i oczekuje na ponowne 

otwarcie 25 maja. Granice z Austrią i Niemcami zostaną otwarte do 15 czerwca. 

Dania Stopniowe dekonfinalizacja trwa od 15 kwietnia. Wszystkie restauracje i kawiarnie 

będą otwarte od 18 maja, z wyjątkiem klubów nocnych i dyskotek. Bary mogą być otwarte 

18 maja, ale nie w nocy. Zastosowanie będą miały środki dystansu społecznego i 

ograniczenia klientów. Nie proszono o zamknięcie hoteli; 53% zostało zamkniętych. 

Rząd podejmie decyzję w sprawie kontroli granicznej i porad dotyczących podróży do 1 

czerwca. 

Estonia Strategia wyjścia rozpocznie się 15 maja. Hotele, kawiarnie i restauracje pozostały 

otwarte podczas kryzysu, z ograniczeniami. Usługa sit-in dozwolona w restauracjach, z 

zachowaniem ścisłych zasad higieny i dystansowania, od 11 maja. Podróż dozwolona w 3 

krajach bałtyckich. 

Finlandia Strategia wyjścia „hybrydowego” jest realizowana od 13 maja. Stopniowe ponowne 

otwieranie restauracji na usługi typu sit-in od 1 czerwca. Około 80% hoteli jest 

zamkniętych; ponowne otwarcie spodziewane na początku czerwca.  

Francja Strategia wyjścia ma zostać wdrożona od 11 maja, z dwupoziomowym regionalnym systemem 

wyjazdów (strefy czerwona / zielona). Większość sklepów, które nie są niezbędne 

została ponownie otwarta, ale restauracje, bary i kawiarnie pozostają zamknięte. Bary 

i restauracje w regionach o niższym poziomie zanieczyszczenia (tj. Zielone strefy) 

mogą zostać ponownie otwarte 2 czerwca. Granice zostaną ponownie otwarte, początkowo 

ze Szwajcarią i Niemcami, od 15 czerwca. 

Gruzja Trwa stopniowa dekonfinalizacja. Obiekty restauracyjne i napoje z otwartymi 

przestrzeniami mogą zostać ponownie otwarte od 8 czerwca 2020 r. Od 22 czerwca / 

końca czerwca możliwe jest pełne ponowne otwarcie wszystkich rodzajów restauracji/ 

obiektów serwujących posiłki i napoje. Hotele są zamknięte, ale około 20% jest 

wykorzystywanych jako miejsca kwarantanny. 

Niemcy Trwa stopniowe ponowne otwieranie. Obowiązują decyzje regionalne (landy) dotyczące 

ponownego otwarcia barów, kawiarni i restauracji; większość otwartych w połowie maja. 

Po zamknięciu hotele zostaną ponownie otwarte 25 maja. Granice zostaną ponownie 

otwarte, początkowo do Szwajcarii, Francji i Austrii, od 15 czerwca. 

Grecja Stopniowe znoszenie ograniczeń od 29 kwietnia. Oczekuje się, że restauracje zostaną 

ponownie otwarte na zewnątrz 21 maja, a pełne w dniu 1 czerwca. Hotele powinny zostać 

ponownie otwarte na początku czerwca. Kraj zamierza ponownie otworzyć się dla 

turystów 1 lipca. 

Węgry Nieokreślony stan wyjątkowy. Pierwszy etap zniesienia środków 3 maja. Hotelarstwo nie 

zostało zamknięte. 

Islandia Stopniowe znoszenie ograniczeń od 4 maja. Restauracje i bary są otwarte i ograniczają 

się do spotkań towarzyskich i liczby gości, która od 4 maja będzie wynosić 50. 

Irlandia Stopniowe ponowne otwieranie rozpoczyna się 18 maja. Rząd wprowadzi pięciostopniowe 

wyjście w ciągu trzech miesięcy. Restauracje i bary zostaną ponownie otwarte 29 

czerwca z zastosowaniem fizycznych środków dystansujących i ścisłych protokołów 

czyszczenia. Hotele zostaną ponownie otwarte 20 lipca (bary pozostaną zamknięte do 10 

sierpnia). 

Włochy Główne środki izolacji zakończyły się 4 maja. Od 4 maja bary i restauracje mogą 

zostać ponownie otwarte na wynos. Restauracje i bary zostały ponownie otwarte 18 maja 

(a nie 1 czerwca, jak pierwotnie ogłoszono). Hotele zostaną ponownie otwarte tylko 

wtedy, gdy popyt na usługi zakwaterowania wzrośnie ponownie. Granice zostaną ponownie 

otwarte dla turystów 3 czerwca. 



Łotwa Większość ograniczeń zniesiono z dniem 7 maja. Po 12 maja zezwala się na 

organizowanie usług turystycznych dla podróżujących tylko na Łotwie, Litwie i w 

Estonii. Bary i restauracje pozostały otwarte z ograniczonymi godzinami otwarcia. 

Liechtenstein 
 

Nieokreślone ograniczenia dotyczące podróży i spotkań towarzyskich. Hotele i 

restauracje mogą być ponownie otwarte najwcześniej 9 czerwca. 

Litwa Trwa stopniowe znoszenie ograniczeń. Kawiarnie, bary, kluby nocne i restauracje 

ponownie otwarte 18 maja (godzina policyjna o 23:00) 

Luksemburg Stopniowe znoszenie ograniczeń od 4 maja, a kolejne kamienie milowe w dniach 11 i 25 

maja. Bary i restauracje zostały ponownie otwarte 25 maja. 

Malta Obowiązują środki izolacji. Pierwsza runda nieistotnych sklepów ponownie otwarta 4 

maja. Restauracje i bary ponownie otworzyły się ze środkami dystansowania społecznego 

i zalecały siedzenie na zewnątrz. Hotele mogą zostać ponownie otwarte na początku 

czerwca. Nie ogłoszono daty ponownego otwarcia granic dla podróży, które nie są 

niezbędne lub turystów. 

Holandia Większość środków izolacji przedłużono do 20 maja. Złagodzenie środków zaplanowanych 

na 1 czerwca i 1 lipca - jeżeli wirus zostanie uznany za kontrolowany. Restauracje i 

kawiarnie zostaną ponownie otwarte 1 czerwca ze ścisłym ograniczeniem odległości i 

ograniczeniami klientów. Hotele mogą pozostać otwarte. 

Norwegia Środki ograniczające są rozluźnione. Restauracjom i barom pozwolono pozostać otwartym 

pod pewnymi warunkami (brak alkoholu, dystanse społeczne - środki mniej surowe od 7 

maja). Nie ogłoszono daty ponownego otwarcia granic na podróże, które nie są 

niezbędne. 

Polska Zniesienie środków izolacji od 4 maja w przypadku hoteli dopuszczonych do ponownego 

otwarcia, jeśli zapewnią one specjalne środki bezpieczeństwa. Oczekuje się, że 

restauracje, kawiarnie i bary zostaną ponownie otwarte 18 maja. Granice będą 

prawdopodobnie otwarte dla turystów międzynarodowych od 13 czerwca. 

Serbia Stan wyjątkowy zniesiono 6 maja. Bary i kawiarnie zostały ponownie otwarte 4 maja z 

ograniczeniami społecznymi. 

Słowacja Ogłoszono stan wyjątkowy. Hotele mogą zostać ponownie otwarte od 6 maja; restauracje 

i bary mogą zostać ponownie otwarte od 6 maja pod ścisłymi warunkami (tylko siedzenia 

na zewnątrz). 

Słowenia Stopniowe ponowne otwarcie trwa od 28 kwietnia. Oczekuje się, że restauracje zostaną 

ponownie otwarte 15 maja. Małe hotele mogą być ponownie otwarte 15 maja, a cała 

reszta 1 czerwca. 

Hiszpania Środki ograniczające są rozluźnione. Większość obecnych środków obowiązuje do 25 

maja. Restauracja na wynos autoryzowana od 4 maja. Bary i restauracje w niektórych 

regionach zostaną ponownie otwarte 11 maja, a pełne ponowne otwarcie spodziewane jest 

w czerwcu. Wiele hoteli otwarto ponownie 11 maja. Proces deeskalacji powoduje 

stopniowe ponowne otwieranie kraju w czerwcu (niektóre środki różnią się w zależności 

od regionu i wysp). Wyspy Kanaryjskie we współpracy z WHO będą pierwszym miejscem na 

świecie, które przetestuje cyfrowe certyfikaty zdrowia, kiedy zostaną otwarte dla 

turystów międzynarodowych w lipcu. 

Szwecja Brak izolacji na miejscu; możliwe są pewne społeczne środki dystansujące i środki 

nadzwyczajne do 30 czerwca. Restauracje mogą być otwarte dla usługi siedzącej (także 

tarasy), ale z ograniczeniami. Obłożenie w hotelach otwartych wynosi około 7%. 

Szwajcaria Pierwsza runda zniesienia ograniczeń 27 kwietnia. Następne rundy 11 maja, a następnie 

8 czerwca. Restauracje ponownie otwarte 11 maja. Około 50% hoteli pozostało 

otwartych. 

Turcja Obowiązuje status blokady, stopniowe znoszenie ograniczeń w toku od 11 maja. 

Restauracje, które przestrzegają nowych zasad zdrowia i higieny, mogą zostać otwarte 

27 maja. 

Wielka 
Brytania 

Obowiązują środki izolacji. Restauracje, bary i puby raczej nie zostaną ponownie 

otwarte przed 4 lipca, a potem będą obowiązywać surowe warunki. Jedyne hotele, które 

mogą zostać otwarte, to te, w których mieszkają pracownicy krajowej służby zdrowia 

lub osoby bezdomne. 

Cypr Środki izolacji zostały złagodzone od 21 maja. Otwarte 21 maja restauracje, kawiarnie 

i bary na świeżym powietrzu zostały ponownie otwarte. Oczekuje się, że podróż 

zostanie wznowiona, a hotele ponownie otwarte od 9 czerwca do 13 lipca. 

Portugalia Stopniowe ponowne otwieranie w maju dzięki 3-fazowemu planowi wyjścia. Restauracje 

zostaną ponownie otwarte w ściśle określonych warunkach 18 maja. 

Rumunia Blokada kończy się 15 maja, ale nadal będą obowiązywać środki ograniczające. 

Hotelarstwo zostało ponownie otwarte 15 maja. 

 



 


