
 

 

Stay at home – only leave for work, essential shopping, exercise or medical 
appointments. No household mixing indoors or outdoors, unless in your 
support or childcare bubble (if you are legally permitted to form one). 
This is the law. If you break lockdown rules you could be fined by the police. 
 

 
Schools and colleges are closed except for vulnerable pupils and children 
of critical workers.  All other children will learn remotely. 
Higher education provision is online, with some course exceptions. 
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Hospitality, e.g. pubs and restaurants are closed, but takeaway food is permitted. 
Non-essential shops, leisure and entertainment venues are closed.  
Essential shops, e.g. supermarkets, food shops and pharmacies can open. 
Banks, post offices, places of worship, petrol stations, laundrettes and vets are 
open.  

 

 

Exercise is allowed outdoors once a day, in your local area.   
You can exercise on your own, with your household, support bubble, or 
with one other person. 
 

Get tested if you have symptoms: a high temperature; a new continuous 
cough; a loss of, or change to, your sense of smell and taste.  
If you or anyone you have been in close contact with has symptoms, follow 
the guidance on self-isolation.  

You must only travel for work, education, medical treatment, or caring 
responsibilities.  
If you must travel, stay local and reduce the number of journeys. 
You must not leave your local area or stay overnight away from home. 

ZASADY LOCKDOWNU 
Pomóż w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 

Zostań w domu – możesz wyjść tylko do pracy, na niezbędne zakupy, ćwiczenia lub wizyty 
lekarskie. Osoby z różnych gospodarstw domowych nie mogą się ze sobą spotykać w domu 
ani na zewnątrz, chyba że w ramach bańki wsparcia lub bańki utworzonej dla opieki nad 
dzieckiem (jeśli jesteś prawnie upoważniony do jej tworzenia). 
Takie jest prawo. Jeśli złamiesz zasady lockdownu, możesz zostać ukarany grzywną przez policję. 
 

Szkoły i uczelnie są zamknięte, z wyjątkiem uczniów wymagających szczególnej troski i 
dzieci pracowników o krytycznym znaczeniu.  Wszystkie inne dzieci będą się uczyć zdalnie. 
Szkolnictwo wyższe jest dostępne online, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi kursów. 
 

Usługi gastronomiczne, np. puby i restauracje są zamknięte, ale jedzenie na wynos jest dozwolone. 
Sklepy z artykułami innymi niż pierwszej potrzeby, obiekty rekreacyjne i rozrywkowe są zamknięte.  
Sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, np. supermarkety, sklepy spożywcze i apteki pozostają 
otwarte. 
Banki, urzędy pocztowe, miejsca kultu, stacje benzynowe, pralnie i usługi weterynaryjne są otwarte.  

 

Ćwiczenia na świeżym powietrzu są dozwolone raz dziennie, lokalnie.   
Możesz ćwiczyć na własną rękę, z osobami z gospodarstwa domowego, w ramach bańki 
wsparcia lub z inną osobą. 
 

Zrób test, jeśli masz objawy: wysoką temperaturę, suchy, ciągły kaszel, utratę lub zmianę zmysłu 
węchu lub smaku.  
Jeśli Ty lub ktoś z kim miałeś bliski kontakt ma objawy, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
samoizolacji.  

Podróżować można tylko w celach zawodowych, edukacyjnych, medycznych lub 
związanych z opieką.  
Jeśli musisz podróżować, podróżuj lokalnie i zmniejsz liczbę podróży. 
Nie wolno Ci opuszczać swojego obszaru ani nocować z dala od domu. 
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