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AUSTRIA 

Liczby 

 5 282 potwierdzone zachorowania 

 30 osób zmarło 

 14 osób na OIOM 

 5000 testów dziennie ok. 1000 pozytywnych 

 9 osób wyleczonych 

Informacje 

 Pierwszy przypadek odnotowano 25 lutego 2020. 

 11 marca wprowadzono pierwsze obostrzenia (metr odległości między ludźmi, wyjście tylko do 

sklepu spożywczego, apteki, drogerii lekarza, pracy, pomocy starszym i samotnym osobom 

 MSZ Austrii odradza wszelkie podróże. 

 Uczelnie, szkoły przedszkola zamknięte 

 Tam, gdzie to możliwe wprowadzona została praca zdalna tzw. Home office. 

 W Wiedniu zostało otwarte specjalne centrum dla przebywających tam turystów, którzy zachorowali 

 Zakazane spotkania powyżej 5 osób. 

 Wcześniej zakończono sezon narciarski - wszystkie ośrodki zamknięte od 12 marca 

 Do 13 kwietnia zamknięte uzdrowiska, ośrodki rehabilitacyjne ośrodki państwowe 

 Odwołano koncerty, zawody sportowe, festiwale, targi. Zamknięte muzea i instytucje kultury. 

 Kontrole na granicy z Włochami, Szwajcarią oraz Liechtensteinem. 

Gospodarka 

 Austriacki rząd zamierza wesprzeć krajową gospodarkę kwotą 38 miliardów euro (10 proc. rocznego 

PKB Austrii). Pakiet ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys i powstrzymać masowe 

zwolnienia. 

 

BIAŁORUŚ 

 

Informacje 

 Prezydent Białorusi uważa, że obecna sytuacja jest to pewnego rodzaju panika, a co roku w okresie 

wiosny dużo osób chorowało na płuca, grypę. 

 Szacuje się że obecnie około 90 osób na Białorusi jest zakażonych, ale wiele osób uważa, że jest to 

liczba zaniżona. 

 Prezydent zaleca spożywanie alkoholu. 

 

 



CHORWACJA 

Liczby 

 Liczba chorych: 382 

 Liczba osób zmarłych: 1 

Informacje 

 Zamknięto granice, szkoły, restauracje kina, wszystkie sklepy oprócz spożywczych i aptek. 

 Zmiany w ustawie podatkowej umożliwiają odroczenie niektórych składek publicznych oraz ich 

późniejszą nieoprocentowaną spłatę. 

 Rząd zrekompensuje jednostkom samorządu terytorialnego i Chorwackiemu Instytutowi 

Ubezpieczeń Zdrowotnych wszystkie odroczone zobowiązania, takie jak podatek dochodowy i 

składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 Za każdego pracownika rząd wypłaci 3250 HRK jako wsparcie dla firm dotkniętych kryzysem z 

powodu wybuchu COVID-19 (grupą docelową objętą środkami są pracodawcy w dziedzinie 

turystyki i hotelarstwa, transportu i logistyki, pracochłonnych gałęzi przemysłu oraz turystyki 

zdrowotnej).  

 Środki dla sektora rolnego wypracowanie z KE elastycznej wspólnej polityki rolnej, dotacje dla 

segmentu mikrorolnictwa, rodzinnych gospodarstw rolnych, rzemiosła i pracodawców 

zatrudniających od jednego do dziesięciu pracowników, uruchomienie linii kredytowej dla małych 

przedsiębiorstw i przemysłu drzewnego, z pożyczkami w wysokości do 25 000 EUR, przy 

oprocentowaniu 0,5%, dotacje rządowe na rybołówstwo, możliwość odroczenia opłat koncesyjnych, 

opłat cumowniczych itp. 

Oprócz epidemii COVID-19 w niedzielę w Zagrzebiu wystąpiło silne trzęsienie ziemi, które pozbawiło 

części mieszkańców dachu nad głową 

Źródło: vlada.gov.hr (strona rządowa) 

 

CZECHY 

Liczby 

 1287 przypadków zachorowań od 24 marca  

 2 osoby zmarły 

 10-11 prpc – hospitalizowanych   

 

Informacje 

 Od 12 marca obowiązuje stan wyjątkowy 

 Zamknięto granice, międzynarodowe lotnisko Praha-Ruzyně dla ruchu osobowego (za wyjątkiem 

powracających obywateli lub rezydentów Republiki Czeskiej), uruchomiono specjalne przejścia 

graniczne przeznaczone do małego ruchu granicznego (do 100 km) na granicy z Austrią i Niemcami 

oraz Polską  dla pracowników transgranicznych oraz dodatkowe przejścia graniczne w Lubawce, 

Głuchołazach i Gołkowicach dla ruchu drogowego (osobowego) i ciężarowego 

 Zakaz zgromadzeń i spotkań z udziałem powyżej 30 osób (dotyczy wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, religijnych) z wyjątkiem posiedzenia organów konstytucyjnych, sądów, pogrzebów oraz 

pracy. 



 Zamknięto siłownie, solaria, kąpieliska, teatry, kina, obiekty rozrywkowe, centra odnowy 

biologicznej, boiska sportowe, baseny, szkoły/ośrodki edukacji artystycznej. 

 Usługi gastronomiczne  jedynie w miejscach pracy, zakładach karnych, jako usługi zdrowotne oraz 

socjalne oraz w punktach z tzw. okienkiem (np. fastfoody, jedzenie na wynos), bez możliwości 

wstępu do restauracji. 

 19.03 wprowadzono powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust poprzez noszenie maseczek i 

szali/chust na terenie całej Republiki Czeskiej. 

 23 marca czeski rząd przedłużył regulacje dotyczące zamkniętych szkół, części sklepów i obowiązku 

zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, chust lub szalików. Do 1 kwietnia przedłużone zostały 

ograniczenia w poruszaniu się osób. 

Ułatwienia dla firm 

 Skrócony czas pracy w firmach, które zostały dotknięte ograniczeniami związanymi z epidemią. 

Budżet wypłaci im od 50 do 80 proc. płacy pracownika.  

 Rząd rozważa także pomoc dla firm, które utrzymują stałe zatrudnienie. 

 Zawieszenie na czas epidemii oraz kolejnych trzech miesięcy programu rejestrowania podatku VAT 

za pośrednictwem kas fiskalnych. Żaden płatnik VAT nie będzie musiał ewidencjonować obrotu 

i ten dotychczasowy obowiązek nie będzie w żaden sposób kontrolowany. Decyzja wymaga zgody 

parlamentu. 

 

FRANCJA 

Wirus występuję na obszarze całego kraju. Wdrażane jest 3 stadium prewencyjnych działań  

 22 300 przypadki zachorowań od 24 stycznia 

 1 100 osób zmarło od początku epidemii 

Informacje 

 Wychodzenie z domu tylko do pracy, na zakupy niezbędnych artykułów, do lekarza, pomocy 

osobom starszym, krótki spacer lub wyprowadzenie psa z koniecznością posiadania przy sobie 

zaświadczenia. 

 Za nieprzestrzeganie zaleceń grzywna w wysokości 135 EUR z możliwością zwiększenia do 375 - 1 

500 EUR w przypadku nagminnego nieprzestrzegania zakazu. 

 Od 16 marca do odwołania zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki  

 Odroczenie terminów płatności składek społecznych, podatków bezpośrednich akceptowalne po 

analizie konkretnego przypadku, odroczenie opłat za czynsz, wodę, prąd i gaz dla najmniejszych 

firm w trudnej sytuacji. 

 Pracownicy otrzymają 70% wynagrodzenia brutto (z wyjątkiem pensji minimalnej, ta pozostaje na 

poziomie 100%). Przedsiębiorcy dostaną od państwa zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia 

do kwoty 6 927 EUR brutto miesięcznie (kwota równa 4,5 pensji minimalnej). 

 Darmowe i szybkie usługi mediatorów przedsiębiorców w razie konfliktów z klientami i 

dostawcami. 

 

GRUZJA 

Statystyki (źródło: https://stopcov.ge/en): 

 73 osoby potwierdzone zachorowania 

https://stopcov.ge/en


 10 osób wyzdrowiało 

 4055 osób kwarantanna 

 252 osoby pod nadzorem szpitalnym 

 

Informacje 

 Od 24 marca zabroniony jest transport międzymiastowy (pociągi, autobusy). 

 21 marca w Gruzji ogłoszono stan wyjątkowy. Nie można wychodzić z domu (dozowane zakupy, 

praca). Otwarte są tylko sklepy spożywcze, apteki. W jednym miejscu nie może przebywać więcej 

niż 10 osób. 

Wsparcie ekonomiczne : 

 Przedsiębiorstwa, które będą miały problemy z obsługą pożyczek, indywidualnie zostaną rozpatrzone 

przez banki komercyjne. Tylko w branży hotelarskiej uwolnionych zostanie około 100 MLN GEL w 

wyniku wskazanego procesu; 

 Obywatele, którzy chcą zablokować spłatę kredytu, będą mieli taką możliwość w bankach 

komercyjnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy; 

 

Źródło: http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=288&info_id=75563 

 

HISZPANIA 

Liczby 

 47 610 przypadków, 

 3434 osób zmarło 

 5 367 osób wyleczono.  

Regiony o największej łącznej liczbie przypadków w ciągu ostatnich 14 dni to La Rioja, Madryt, Navarra i 

Kraj Basków. 

Informacje: 

 Otwarte: sklepy spożywcze, apteki, zamknięte pozostałe placówki 

 Zakaz wychodzenia na zewnątrz, z wyjątkiem zakupów, pracy lub wyprowadzenia psa, nie wolno iść 

na spacer ani uprawiać sportu, grzywny w wysokości 1000 euro. 

 Zamknięcie granicy na 30 dni. 

 Pomoc finansowa dla firm i pracowników. 

 Wojskowa jednostka ratunkowa wspiera dezynfekcję,  opiekę nad bezdomnymi, dystrybucję leków i 

żywności dla osób starszych 

 Oklaski każdego dnia o 20.00 dla służb medycznych 

 

HOLANDIA 

Liczby 

 5560 przypadków koronawirusa, 

http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=288&info_id=75563


 811 nowych przypadków 

 63 osób zmarło 

Informacje 

 Wsparcia dla przedsiębiorców (małe firmy), m.in.: bezzwrotna pomoc finansowa zapewniająca 

osiągnięcie minimum socjalnego, odroczenie płatności podatków, gwarancje bankowe przy 

zaciąganiu kredytów, korzystnie oprocentowane (2%) mikrokredyty dla mikroprzedsiębiorst 

(głównie gastronomia, handel detaliczny, budowlanka). 

 Rząd ostrzega przed atakami przestępców internetowych na szpitale 

 Ograniczenia: wyjścia są dozwolone tylko do pracy, na zakupy i po to, aby zatroszczyć się o innyc , 

na spacer dozwolone, ale nie w grupachm inimalny odstęp: 1,5m, do 1.06. zabronione są wszelkie 

zgromadzenia, również te poniżej 100 uczestników, z wyjątkiem ślubów i pogrzebów 

 

IZRAEL – Ramat-Gan 

Informacje 

 Gmina finansuje niezależną platformę edukacji on-line, by uczniowie mogli kontynuować naukę w 

domu 

 Pracownicy Działu Opieki Społecznej zajmują się dystrybucją posiłków dla starszych osób, które 

przebywają obecnie w domach. 

 

Źródło: facebook/ramat-gan/ 

 

NIEMCY 

 

Liczby 

 

 

 
NIEMCY BERLIN DREZNO WIESBADEN 

 
LICZBA MIESZKAŃCÓW 83 019 200 3 613 495 554 649 278 342 

 
LICZBA POTWIERDZONYCH 

PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA COVID 19 

 

31 554 1 428 
216 godz. 

12.00 
99 

 

 

LICZBA ZGONÓW 

 

149 (+36) 

 
2 2 1 

  

 

Informacje 

 Pakiet pomocowy dla niemieckich przedsiębiorców oraz obszerne zmiany przepisów ustaw zostały 

zapowiedziane przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. 

 Landy wprowadzają swoje ograniczenia  np. Berlin ogranicza transport publiczny, Bawaria 

wprowadza zakaz odwiedzin w domach spokojnej starości i ośrodkach opiekuńczych. 

 



 Drezno: obowiązek pozostania w domu, poza ważnymi powodami  do 5.04.2020 r., zakaz 

zgromadzeń pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 2, zamknięte szkoły i żłobki. 

 Miasto ustanowiło program pomocy nadzwyczajnej dla osób prowadzących działalność na własny 

rachunek, osób wykonujących wolne zawody i mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku 

koronakryzysu utraciły lub utracą płynność finansową. Bezzwrotna dotacja w formie ryczałtu w 

wysokości 1.000 euro 

Źródła: Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie sachsen.de, dresden.de 

 

SERBIA 

 303 liczba chorych: 

 4 osoby zmarły 

Informacje: 

 Wprowadzono stan wyjątkowy oraz czasowe zamknięcie granic. 

 Godzina policyjna (od 17 do 5 rano, z wyjątkiem konieczności wyprowadzenia psa, maksymalnie 

200 m od domu). 

 Osoby po 65 roku życia (poza obszarami miejskimi po 70 r.ż.) nie mogą pojawiać się w przestrzeni 

publicznej w ciągu całej doby, z wyjątkiem niedziel od 3 do 8 rano. 

 Zamknięto szkoły, przedszkola, uniwersytety, restauracje działają jedynie w trybie na wynos. 

 Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. 

 Wybory parlamentarne z 26 kwietnia przełożono na późniejszy termin 

 

Źródło: srbija.gov.rs, pravno-informacijoni-system.rs, onet.pl 

 

SŁOWENIA 

Liczby: 

 36 chorych 

 1 osoba zmarła 

Informacje 

 Obowiązuje zakaz spotkań i przebywania w miejscach publicznych. 

 Nie działa komunikacja publiczna i ruch lotniczy. 

 Zamknięto hotele, lokale usługowe, gastronomiczne i placówki handlowe poza sklepami 

spożywczymi (wprowadzono ograniczenia dot. zabezpieczenia pracowników i ilości osób 

przebywających na terenie placówki oraz godzin pracy), aptekami, stacjami benzynowymi, 

kioskami, bankami, placówkami pocztowymi i firmami dostawczymi. 

 Funkcjonowanie jednostek administracyjnych ograniczono do pilnych, niecierpiących zwłoki spraw. 

 Od 20.03 oświadczenia i komunikaty rządu są przekazywane kilka razy dziennie bez udziału 

przedstawicieli mediów za pośrednictwem publicznej telewizji. 

Źródło: gov.pl 

 



SZWAJCARIA 

Liczby  

 8785 (24.03) potwierdzone przypadki 

 134 osób zmarło 

Informacje 

 Każdy kanton może wprowadzać własne uregulowania (np. w kanatonie Uri domów nie mogą 

opuszczać osoby powyżej 65 r.ż nie dotyczy wizyty u lekarza, a niektóre kantony wcześniej same 

zamykały sklepy zanim zostało to odgórnie zarządzone). 

 Od 16 marca do 19 kwietnia stan nadzwyczajny. 

 Zakazane spotkania powyżej 5 osób, odległość między ludźmi 2 metry. 

 Odwołane koncerty festiwale, targi, zgromadzenia. 

 Zamknięte sklepy (poza spożywczymi) targowiska, bary restauracje, miejsca rozrywki, obiekty 

sportowe, zakłady kosmetyczne, fryzjerzy. 

 Otwarte: banki, stacje benzynowe, apteki, bary Take Away, drogerie, hotele, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa odległości 2 metrów. 

 Referendum zaplanowane na 17 maja zostało odwołane. 

 W komunikacji publicznej powinien być zachowany odstęp 2 metry. Połączenia turystyczne 

zawieszone. 

 Na 6 miesięcy ustanowiony zakaz wjazdu z krajów wysokiego ryzyka: Włochy, Niemcy, Austria, 

Hiszpania i Francja. 

 Wyjścia z domu ograniczone: tylko po zakupy spożywcze, do lekarza, apteki i do pracy. 

 Odwołane zajęcia na uczelniach, w szkołach i przedszkolach. 

 Ministerstwo Zdrowia nie zaleca osobom zdrowym noszenia maseczek. 

 Szwajcaria pomaga rodakom powrócić do kraju. 

 

Gospodarka 

 Na pomoc firmom, instytucjom kultury, samozatrudnionym itp. przeznaczono 42 miliardy franków 

 Pracodawcy powinni zezwolić na pracę zdalną, osoby najbardziej zagrożone, które nie mogą 

pracować z domu powinny być urlopowane z zachowaniem wynagrodzenia. 

 

UKRAINA 

Liczby 

 941 osoby – podejrzenie koronawirusa 

 113 osób – potwierdzone przypadki zachorowań 

 4 osoby zmarły 

 1 osoba  wyzdrowiała 

Źródło: https://covid19.com.ua/ (portal rządowy dedykowany koronawirusowi) 

 

https://covid19.com.ua/


Informacje 

 Ograniczenia: od 18 marca do 3 kwietnia w transporcie publicznym nie więcej niż 10 pasażerów 

jednocześnie, zamknięte metra w Kijowie, Charkowie i Dnieprze od 17 marca do 3 kwietnia, 

zabroniony międzymiastowy transport autobusami i koleją. 

 Otwarte supermarkety, sklepy spożywcze, apteki, stacje benzynowe, banki. 

 Kawiarnie, restauracje, kluby sportowe od 17 marca zamknięte, kawiarnie i restauracje - tylko na 

wynos i poprzez dostawę. 

 Zakaz publicznych spotkań z udziałem więcej niż 10 uczestników 

 Szkoły zamknięte od 12 marca do 3 kwietnia 

Źródło: https://covid19.com.ua/ (portal rządowy dedykowany koronawirusowi) 

USA 

Liczby 

 54 968 przypadków koronowirusa 

 784 osób zmarło 

Informacje 

 Porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii 

koronawirusa dla gospodarki (pakiet o wartości 2 bln USD). 

 Prezydent Donbald Trump twierdzi, że Ameryka zbliża się do zakończenia walki z wirusem i 

postuluje – wbrew autorytetom medycznym - poluźnienie restrykcji i „ponowne otwarcie 

gospodarki” na święta. 

 Wg szacunków New York Timesa ponad 158 mln Amerykanów (prawie połowa populacji) w 16 

stanach będzie musiało pozostać w domach. 

 

WIELKA BRYTANIA 

Liczby 

 8000 przypadków zachorowań 

Informacje 

 Stan zagrożenia w Wielkiej Brytanii określony jako wysoki. 

 Od 23 marca wyjścia z domu tylko w pilnych sprawach tzn. do pracy, której nie można wykonywać 

zdalnie, po zakupy spożywcze oraz do apteki, raz dziennie na spacer. Zabronione spotkania więcej 

niż dwóch osób, uroczystości jak chrzciny, komunie święte czy śluby. Wyjątek - pogrzeby. 

 Osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia mają bezwzględnie pozostać w domu przez najbliższe 12 

tygodni. Na rządowej stronie osoby te mogą zarejestrować się, aby otrzymać pomoc np. artykuły 

spożywcze. 

 Szkoły w Irlandii Północnej zamknięte od 18 marca do odwołania. Egzaminy kończące różne etapy 

edukacji (maj-czerwiec) nie odbędą się. 

 Brytyjski rząd zwrócił się do 65 tys. emerytowanych lekarzy i pielęgniarek, aby wrócili do pracy i 

pomogli w walce z pandemią koronawirusa. Do pomocy zostaną też włączeni studenci ostatnich lat 

uczelni medycznych i pielęgniarskich. 

 Londyńskie metro zredukowało znacznie ilość połączeń i zamknęło część stacji. 

https://covid19.com.ua/


 Zamknięto wszystkich pubów, klubów, restauracji, kin, muzeów, siłowni i wszelkich miejsc 

rozrywki. 

 Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ok. 1 mln Brytyjczyków przebywających 

poza granicami kraju do natychmiastowego skrócenia swoich planów urlopowych i bezzwłocznego 

powrotu do kraju. 

Źródła: Gazeta Prawna, Business Insider, www.gov.pl 

Pakiet pomocowy dla firm 

 Pakiet o wartości 330 mld funtów (15 proc. brytyjskiego PKB), środki będą przeznaczone na m.in. 

kredyty dla firm, pomoc dla sektora lotniczego oraz hotelarsko-

gastronomicznego, wakacje podatkowe dla firm, wsparcie dla małych firm, które nie miały 

ubezpieczenia oraz dla spłacających kredyty hipoteczne. 

 Pierwszy raz rząd Wielkiej Brytanii wypłaci wynagrodzenia pracownikom 

 Firmy, które z powodu epidemii nie mogą normalnie funkcjonować, mogą się zwrócić o pomoc do 

rządu, a ten pokryje 80 proc. wynagrodzenia pracowników do kwoty 2500 funtów miesięcznie. 

 Wstrzymano pobierania podatku VAT od wszystkich firm do czerwca 

 

WŁOCHY 

Sytuacja we Włoszech jest zdecydowanie najbardziej dramatyczna. 

Liczby 

 743 – osoby zmarły ostatniej doby 

 6820 – łączny bilans zmarłych 

 54 tys. zakażonych 

 69 tys. zakażonych od początku pandemii 

 


