
CZECHY 

 

Liczby 

 

 3 002 osób zachorowało 

 24 osoby zmarły 

 Praga: 816 zachorowań 

 Hradec Kralove: 32 zachorowania 

 

Informacje 

 

W województwie Południowomorawskim rząd zalecił przeprowadzenie testów tzw. "inteligentnej 

kwarantanny": 

 Podstawą systemu jest stworzenie mapy poruszania się osoby zakażonej, na podstawie danych 

z pięciu ostatnich dni dostarczonych przez operatorów komórkowych oraz banki. Na 

opracowywanie informacji potrzebna jest zgoda osoby, której dotyczą.  

 Zakażony wspólnie z epidemiologami określa z kim mógł mieć kontakt i takie osoby trafiają  

na kwarantannę, która nie ma trwać dłużej niż pobranie próbek i przekazanie wyników testu. 

Jeżeli okaże się, że wynik jest negatywny, możliwy jest powrót do normalnego trybu życia. 

 Istotną rolę ma odgrywać wojsko, które zorganizuje mobilne grupy pobierające próbki krwi i 

 inne potrzebne materiałów do analizy, od osób, które system określa, jako mające kontakt  

z zakażonym. 

 

 

DANIA 

 

 2815 wykrytych przypadków zakażenia  
 90 osób zmarło 

 

 

FINLANDIA 

 

 1418 liczba wykrytych przypdaków 

 13 osób zmarło 

 

Informacje 

 
Turku (200 tys. mieszkańców), wybrane działania władz miasta: 

 Miasto uruchomiło dedykowane infolinie dla mieszkańców: 

 Miasto we współpracy z lokalną organizacją pozarządową dostarcza żywność  

do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców. Produkty to waste food czyli 

żywność wycofywana z obrotu i przeznaczona do utylizacji ale wciąż zdatna do spożycia; 

 Wydłużenie terminu płatności należności na rzecz miasta z 14 do 30 dni; 

 Zawieszenie dotacji na wydarzenia kulturalne na czas obowiązywania stanu wyjątkowego  

– z wyjątkiem wydarzeń cyfrowych  

 

 

FRANCJA 

 

Liczby 

 

 44 550 potwierdzono przypadków zachorowań (wzrost od wczoraj: 4 376) 

 3 024 osób zmarło (wzrost od piątku: 418) 

 21 008 osób w szitalch 

 7 924 osób wyleczonych 

 

Informacje 

 

 Grupa Hermès (francuski producent dóbr luksusowych) zadeklarowała, że nie będzie występowała  

o pomoc publiczną proponowaną przedsiębiorcom przez rząd i zadeklarowała, że przekaże  

20 milionów EUR na rzecz paryskich szpitali. Z narzędzia pracy w skróconym wymiarze godzin  

nie zamierza też korzystać dom mody Chanel i gigant rynku energetycznego Total. 



 Ok. 21 tys. firm złożyło już wnioski o pożyczkę gwarantowaną przez państwo w celu ratowania  

ich majątku.  

 Minister działań i zbiórek publicznych apeluje o narodową solidarność. Uruchomiona będzie 

internetowa platforma darów dla osób indywidulanych i przedsiębiorców, którzy mogą i chcą pomóc 

najbardziej dotkniętych przez epidemię. 

 Minister edukacji szacuje, że 2 tyg. po zamknięciu szkół, nauczyciele kontynuujący nauczanie  

w trybie zdalnym szacują, że stracili kontakt z ok 5-8% uczniów.  

 Prokurator generalny donosi o wpłynięciu prawie dziesięciu doniesień (skarg) złożonych  

przez obywateli na władze wykonawcze. Wnioskujący zarzucają rządowi sprowadzenie 

niebezpieczeństwa na innych oraz brak wsparcia dla osób zagrożonych (chodzi m.in.  

o niezabezpieczenie środków ochrony w postaci maseczek etc.).  

 Dyskusja o braku wystarczającej ilości maseczek jest wyjątkowo zacięta w tych dniach we Francji. 

Prezydent udał się dziś rano z wizytą do jednej z największych wytwórni maseczek w kraju. Fabryka 

ta zwiększyła swoją produkcję poprzez pracę w trybie 24h na dobę. W nowym trybie pracy  

w kwietniu produkcja w kraju wzrośnie z 15 do 40 milionów masek miesięcznie. Tymczasem 

zapotrzebowanie tylko dla personelu medycznego oceniane jest na 40 milionów masek tygodniowo. 

Dlatego Francja złożyła zamówienie na miliard masek z Chin. Pierwsza dostawa 8,5 milionów masek 

dotarła w poniedziałek drogą lotniczą. 

 Wg ,inistra spraw zagranicznych jeszcze ok. 10 tys. obywateli francuskich przebywających poza 

granicami kraju oczekuje na możliwość powrotu do domu.  

 

 

GRUZJA 

 

Liczby 

 

 98 potwierdzone zachorowania 

 18 osób wyzdrowiało 

 4978 osób w kwarantanna 

 266 osoby pod nadzorem szpitalnym 

 

Informacje 

 

Dnia 30 marca podjęto decyzję o zaostrzeniu ograniczeń: 

 Od 31 marca 8 rano obowiązuje kwarantanna.  

 Wprowadzona jest godzina policyjna między 21:00 a 6:00.  

 Trzeba mieć przy sobie dokumenty i wychodzić z domu tylko w nagłych wypadkach. 

 Miasta Tbilisi, Batumi, Poti, Kutaisi, Zugdidi, Rustawi są zamknięte. Przy wjazdach do miast są 

zainstalowane punkty kontrolne. Możliwe jest podróżowanie transportem osobistym -  

ale po kontroli dokumentów i kontroli lekarskiej. 

 Nie działa transport publiczny.  

 W taksówkach z tyłu mogą jechać tylko 2 osoby. 

 

 

 

 

 

HISZPANIA 

 

Liczby 

 

 94 000 liczba zakażonych 

 8 189 osób zmarło, w tym 849 w ciągu ostatniej doby 

 

Informacje 

 

 Rząd Hiszpanii zatrzymał funkcjonowanie całej gospodarki na co najmniej 10 dni, działają tylko 

gałęzie przemysłu niezbędne dla życia. 

 

Bilbao: 

 Urząd Miasta będzie podświetlony na niebiesko jako znak podziękowania dla pracowników 

służby zdrowia. 

 Opłata za parkowanie na drogach publicznych jest zawieszona. 



 Termin zapłaty następujących podatków zostaje przedłużony: podatek od pojazdów 

mechanicznych: od nieruchomości; opłata za usługi kanalizacyjne, opłaty za koncesje i 

wydawanie licencji na taksówki samochodowe i inne wynajmowane pojazdy. 

 Rada miasta Bilbao uruchomiła bezpłatną konsultację i kompleksową usługę konsultingową  

w celu udostępnienia sklepom, MŚP i samozatrudnionym wszystkich informacji na temat 

środków, które można wykorzystać, aby poradzić sobie z sytuacją prowadzoną przez COVID-19.  

 

Saragossa: 

 Wydłużenie terminów płatności podatków. 

 Do końca epidemii nie będzie żadnych wezwań do zapłaty ani działań egzekucyjnych 

 Taksówki za 1 euro dla osób powyżej 65 roku życia, które muszą pojechać do lekarza  

lub apteki. Usługa musi być wcześniej zamówiona telefonicznie 

 Dla wszystkich mieszkańców miasta taksówki za 50% ceny 

 
 

HOLANDIA 

 

Liczby 

 

 11 750 osób zakażonych 

  864 osób zmarło 

 

Informacje 

 

 Ustanowienie tymczasowego systemu rekompensat kosztów wynagrodzenia. 

 Dodatkowe wsparcie dla niezależnych przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek mogą otrzymywać dodatkowe wsparcie dochodu z dopłat rządowych przez 

okres trzech miesięcy w ramach procedury przyspieszonej. Uzupełnia to dochód do minimum 

socjalnego i nie musi być spłacane. 

 Odroczenia płatności podatków i obniżenie grzywien (holenderskie organy podatkowe). 

 Rozszerzenie gwarancji bankowych na rzecz finansowania przedsiębiorczości. 

 Obniżenie odsetek dla małych przedsiębiorców od mikrokredytów. 

 Tymczasowa gwarancja dla przedsiębiorstw rolniczych i ogrodniczych.  

 Konsultacje w sprawie podatku turystycznego (rząd centralny / gminy) i sektora kultury 

 Dziś wieczorem rząd holenderski podejmie decyzję, czy po 6.04 szkoły, przedszkola i branża 

gastronomiczna pozostanie nadal zamknięta. 

 Holandia zestawiła listę zawodów kluczowych. Przedstawiciele tych zawodów mają prawo do 

opieki nad dziećmi w szkołach i świetlicach. 

 Amsterdam: personel szpitala UMC otrzymuje ciągłą pomoc psychologiczną. 

 Utrecht: uniwersytet przedłuża naukę online do 1.06. 

 

 

ISLANDIA 

 

 1086 liczba chorych 

 

Informacje 

 

 O 1/3 wzrosły ilość odpadów domowych, znacznie wzrosła sprzedaż ciężarów oraz sprzętu 

sportowego, podwoiła się sprzedaż białego i czerwonego wina (analogicznie do tego samego 

okresu poprzedniego roku); część specjalistów wiąże te wzrosty jednak z zamknięciem barów  

i restauracji oraz siłowni i basenów 

 Rząd zrekompensuje część strat liniom lotniczym Icelanair, aby te mogły w najbliższych 

tygodniach nadal obsługiwać minimalny zakres lotów do Europy i USA. 

 

LITWA 

 

Kowno: 

 Do połowy masztu opuszczono flagi włoskie solidaryzując się z Italią, która obchodzi 31 marca 

Dzień Żałoby Narodowej dla uczczenia ofiar koronawirusa. 

 Firma Strumbas produkująca wyroby alkoholowe przestawia się na produkcję płynu  

do dezynfekcji, pierwsza 1 tonowa partia trafi do Kowna. 

 



 

NIEMCY 

 

Liczby 

 

Liczba przypadków zakażenia COVID-19 / 

liczba zgonów 

dzień wcześniej 31.03.2020, WTOREK  

NIEMCY 57 298 / 455  61 913 / 583 

BERLIN 2 464 / 11 2 575 / 13 

WIESBADEN 146 / 1 174 / 1 

DREZNO 267 / 2 292 / 3 

 

 

Informacje 

 

 Dolna Saksonia nie przyjmuje już pacjentów w domach opiekuńczych 

 Niem. Ministerstwo Zdrowia zakupiło 20 mln. masek ochronnych, które zostały przesłane do 

poszczególnych landów i placówek medycznych 

 Jena rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych 

 Wiele przedsiębiorstw przestawia swoją produkcję na wyrób masek ochronnych 

 Niemcy przed głęboka recesją (2 scenariusze w zależności o czasu trwania pandemii): 

- optymistyczny 

miesiąc przestoju, mały spadek produkcji, szybki powrót = spadek wartości dodanej o 152 mld 

euro, spadek PKB o 3,7 pkt. proc.  

- pesymistyczny 

trzy miesiące przestoju, duży spadek produkcji oraz powrót do aktywności gospodarczej sprzed 

epidemii w okresie czterech miesięcy = spadek wartości dodanej aż o 729 mld euro,  

czyli zmniejszenie PKB aż o 20,6 pkt. proc. 

 

Drezno 

Natychmiastowa pomoc dla małych firm: 

 wypłacono pierwsze dofinansowania dla 100 mikroprzedsiębiorstw w wys. 1000 Euro 

 złożono ponad 4000 wniosków 

 do Wielkanocy większość otrzyma już dofinansowanie 

 Dirk Hilbert, burmistrz Drezna: „Administracja miasta działa sprawnie i w czasie kryzysu” 

 Dr. Robert Franke, szef Biura Rozwoju Gospodarczego: „Sprawdzamy wnioski szybko  

i bez biurokracji” 

 26.03.2020 r. Rada Miejska zatwierdziła 5 mln. Euro na natychmiastową pomoc  

w korona kryzysie 

 

Burmistrz chwali Drezdeńczyków: 

 mimo ładnej pogody w ostatni weekend mieszkańcy Drezna pozostali w domach 

 z inicjatywy klubu piłkarskiego SG Dynamo Drezno przy wsparciu Miasta Drezna oraz 

Drezdeńskiej Filharmonii na Pałacu Kultury w Dreźnie (w sercu miasta) zamontowano ogromny 

baner jako znak solidarności z tymi, którzy na co dzień wspierają mieszkańców w walce  

z koronawirusem z napisem: „Drezno pokazało nie raz, że w biedzie ważna jest solidarność. 

Przezwyciężymy i ten kryzys. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do tego każdego 

dnia”. 

 

NORWEGIA 

 

Liczby 

 4495 osób zachorowań  
 34 osoby zmarły 

 

Informacje 
 

 Trondheim (200 tys. mieszkańców): od 26.03 do 30.04 zawieszono możliwość wypożyczania 

rowerów miejskich oraz hulajnóg. 



 Stavanger (140 tys. mieszkańców): Skape - Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorców 

dla okręgu Rogaland oferuje darmowe webinary i kursy on-line oraz darmowe konsultacje dla 

przedsiębiorców. 

 

ROSJA 

 

Liczby 

 

 2337 zachorowań 

 121 osób wyzdrowiało 

 17 osób zmarło 

 

Informacje 

 

 W Rosji zachęca się do pomocy innym w tym okresie epidemii poprzez akcję #МЫВМЕСТЕ  

 W Moskwie, gdzie jest największa liczba zakażonych, niebawem wprowadzą wyjścia jedynie  

 z przepustkami. 

 Władimir Putin odwołał ogólnokrajowe głosowanie ws. poprawek do konstytucji (m.in. chodziło  

o wyzerowanie jego kadencji) – głosowanie było zaplanowane na 22 kwietnia. W orędziu 

telewizyjnym ogłosił zawieszenie działalności od 28 marca do 5 kwietnia wszystkich 

przedsiębiorstw (oprócz tych – są to dni wolne od pracy.  

 

 

SZWECJA 

 

 4028 osób zakazonych 
 146 osób zmarło 

 

 

UKRAINA 

 

 

Liczby 

 

 2642 podejrzenie koronawirusa 

 548 potwierdzone przypadki zachorowania  

 13 osób zmarło  

 8 osób wyzdrowiało 

 

Informacje 

 

 Ukraiński parlament zdymisjonował szefów resortów zdrowia i finansów. Obaj pełnili swe funkcje 

od niespełna miesiąca. Ministrowi zdrowia Ilii Jemcowi zarzucano blokowanie zakupów leków i 

sprzętu medycznego i mała liczba testów. 

 Rząd zatwierdził projekt ustawy zmieniającej budżet państwa na 2020 r. Projekt przewiduje 

utworzenie funduszu na rzecz walki z COVID-19 i jej konsekwencjami w wysokości 97,1 mld 

UAH. Planuje się, że fundusze funduszu zostaną wydane, w stosownych przypadkach,  

w szczególności na: wsparcie finansowe dla sektora opieki zdrowotnej. 

 

 

USA 

 

Liczby 

 

 164 359 osób zakażonych 

 3 173 osób zmarło 

 

Informacje 

 

Charlotte:  

 uczniowie jednej ze szkół zebrali 83.000 USD na własną produkcję przyłbic. Chcą drukować 

15.000 przyłbic tygodniowo i pomóc uczniom z innych miast rozpocząć produkcję. 

 Hrabstwo Mecklenburg rozważa zamknięcie parków i terenów zielonych. 



 Aby pobrać testy pacjenci przyjeżdżają na parking szpitala i test zostaje przeprowadzony bez 

wysiadania z samochodu.  

 

Detroit:  

 Ford i GE zapowiadają, że wyprodukują 50.000 respiratorów w ciągu najbliższych 3 miesięcy. 

 Burmistrz miasta zapowiada, że wszyscy mieszkańcy przejdą test na koronawirusa. 

 

San Francisco:  

 organizacje chroniące prawa dzieci alarmują, że w czasie zamkniętych szkół dużo przypadków 

molestowania dzieci pozostanie niezgłoszonych. 

 NGOsy donoszą o masowym wzroście liczby osób zagrożonych samobójstwem w związku z 

koronawirusem dzwoniących do telefonów zaufania. 

 Władze miasta wynajmują hotele dla pracowników z pierwszej linii. 

 

Amerykański koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson poinformował w poniedziałek  

o wyselekcjonowaniu próbnej szczepionki przeciwko koronawirusowi, która mogłaby zacząć być 

testowana na ludziach od teraz do września br. i wejść do powszechnego użytku w trybie pilnym  

na początku przyszłego roku. 

 

 

WIELKA BRYTANIA 

 

Liczby  

 

 22 141 osób zakażonych 

 1 408 osób zmarło 

 

Informacje 
 

 Obiekty sportowe przekształcane do dyspozycji NHS (National Health Service): Cardiff -  

tymczasowy szpital na 2 tys. łóżek na Principality Stadium, Manchester - pomieszczenia na 

Etihad Stadium do dyspozycji służb medycznych (szkolenia, testy, badania). 

 Londyn, Birmigham, Manchester – budowa tymczasowych szpitali w związku z oczekiwaniem  

na szczyt zachorowań w ciągu najbliższych 2 tygodni. 

 Aby zniechęcić ludzi do zbierania się w malowniczym miejscu nad wodą policja w Buxton w 

Anglii zabarwiła wodę w zbiorniku na czarno. Miejsce nazywane było wcześniej  Błękitną Laguną 

i było popularną atrakcją turystyczną.  

 Działania w ramach sieci miast CORECITIES (Bristol, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Leeds, 

Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sheffield i Belfast): 

 Liverpool - władze znoszą opłaty za przejazd przez Mersey Tunnels 

 Cardiff kontynuuje dostarczanie darmowych posiłków do odbioru w szkołach 

 Manchester, Bristol organizują wolne pokoje w hotelach i hostelach dla bezdomnych 

 Birmingham – miasto funduje posiłki dla 61 tys. uczniów. Szkoły wysyłają elektroniczne 

vouchery do zrealizowania w sklepach. 

 

WŁOCHY  

 

 

 

Liczby  

 

 101 739 osób zakażonych 

 11 591 osób zmarło 

 

Informacje 

 

 Włoski wiceminister zdrowia przewiduje, że peak zachorowań nastąpi w ciągu najbliższych  

7-10 dni. 

 Według badań Confindustria Study Centre każdy dodatkowy tydzień blokowania aktywności 

włoskich przedsiębiorstw, tak jak ma to miejsce obecnie, może oznaczać spadek PKB o co 

najmniej 0,75%. 

 Zezwolenia na pobyt, dowody osobiste i prawa jazdy, które wygasają w czasie lockdown zostają 

automatycznie przedłużone do 31.08. 



 Włochy przedłużają kwarantannę przynajmniej do 12.04. 

 Jeden z architektów opracował plan tworzenia tymczasowych szpitali z kontenerów morskich. 

 Włoski minister spraw zagranicznych rozpoczął kampanię „We are Italy”, mającą na celu 

promować za granicą najbardziej kreatywne postaci kultury włoskiej wśród pandemii 

koronawirusa. Andrea Bocelli, Uto Ughi, Tiziano Ferro, Paolo Fresu, Ada Montellanico, Nek, 

Andrea Griminelli, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso i wielu innych. 

 


