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Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 15 178 nowych przypadkach zakażenia 
koronawirusem i śmierci 599 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.  
 
Łącznie w Polsce od początku epidemii zakażenie potwierdzono u 973 593 osób, spośród których 16 746 
zmarło.  
 
Najwięcej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, o których poinformowano w sobotę, dotyczy województwa 
mazowieckiego, gdzie odnotowano 1986 infekcji. 
 
Pozostałe przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (1748), dolnośląskiego (1481), śląskiego 
(1402), pomorskiego (1026), kujawsko-pomorskiego (1004), warmińsko-mazurskiego (950), lubelskiego 
(937), zachodniopomorskiego (902), podkarpackiego (713), małopolskiego (661), łódzkiego (658), 
podlaskiego (481), opolskiego (429), lubuskiego (398), świętokrzyskiego (310). 
 
Resort zdrowia przekazał, że 92 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione 
przez inspekcję sanitarną. 
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Dotychczas najwyższy dobowy bilans zakażeń odnotowano w 
Polsce 7 listopada. 

 
Poinformowano tego dnia o 27 875 nowych przypadkach zakażenia 

koronawirusem. 
 



W sobotę resort zdrowia opublikował codzienny raport z danymi 
epidemiologicznymi. Wynika z niego, że: 
 
- 39 318 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+363 w 
stosunku do dnia poprzedniego), 
- z tego 21 476 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych (-215), 
- 3 090 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+20), 
- z tego 2 100 respiratorów jest wykorzystywanych (-6), 
- 336 352 osoby są objęte kwarantanną (+12 465), 
- 12 764 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (-4012), 
- 538 273 osoby wyzdrowiały (+21 637). 
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Hotele i restauracje zamknięte 
Działalność hoteli pozostaje zawieszona. Mogą przyjmować jedynie gości przebywających w podróży służbowej, 
sportowców, personel medyczny oraz pacjentów i ich opiekunów. 
Wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu działają z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Lokale gastronomiczne nadal nie mogą prowadzić działalności stacjonarnej - wyłącznie "na wynos" i "na dowóz". 
Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między 
stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi. 
Działalność basenów, siłowni, klubów fitness i aquaparków pozostaje zawieszona. Z wyłączeniem tych działających w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla osób 
uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych; studentów i 
uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. 
Utrzymano zakaz organizacji wesel i konsolacji. Targi i wydarzenia mogą odbywać się wyłącznie w formie online. 
Zawieszona jest działalność dyskotek i klubów nocnych, a także parków rozrywki. 
Wydarzenia sportowe mogą się odbywać wyłącznie bez udziału publiczności. 
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych przewiduje, że między 
innymi pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni spoza Unii Europejskiej mają być 
przyjmowani do pracy na uproszczonych zasadach. W uzasadnieniu regulacji 
argumentowano to potrzebą wzmocnienia kadr medycznych w związku z epidemią. 
Nowelizacja przewiduje też uproszczenie zasad powrotu do zawodu medycznego 
osobom mającym przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat. 
 
Zakłada również, że wojewoda może powierzyć prowadzenie dyspozytorni 
medycznej dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, a kierownikiem 
zespołu będzie mógł być ratownik lub pielęgniarka bez wymogu posiadania 
pięcioletniego doświadczenia zawodowego. Przewiduje też m.in. przesunięcie 
wejścia w życie przepisów rozpoczęcia niektórych działań przez Krajowe Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Przewiduje również zmianę przepisów 
dotyczących składu lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. 
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Sejmowa komisja zdrowia w czwartek wykreśliła z projektu zapisy o lekarzach 
cudzoziemcach, ale w czasie prac w piątek je przywróciła. Członek Prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej Michał Bulsa komentował tę niekonsekwencję w przyjmowaniu 
przepisów, twierdząc, że "żyje chyba w jakiejś równoległej rzeczywistości". W czwartek, jak 
mówił, kwestia była dyskutowana i ten sam skład osobowy ją odrzucił. - Co się stało od 
dnia wczorajszego? Co się dzieje w ciągu kilkunastu godzin, że posłowie Sejmu zmieniają 
zdanie o 180 stopni – pytał. 
 
- To jest nie do zaakceptowania przez samorząd lekarski, że dopuścimy ludzi, którzy będą 
się posługiwać oświadczeniem, że znają język polski – stwierdził. Porównywał, że jadąc 
jako medyk do pracy, np. do Niemiec czy do Anglii, trzeba przedstawić certyfikat 
znajomości języka. 
 
Poseł Latos odpowiadał, że "bywało tak wielokrotnie, że te same poprawki na różnych 
etapach procedowania zgłaszano". Dodał też, że zakłada rozsądek dyrektorów szpitali i to, 
że osoby niewykazujące się kwalifikacjami językowymi nie będą zatrudniane. 
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Część europejskich krajów stopniowo łagodzi restrykcje. W Bułgarii od piątku obowiązuje tak zwany miękki lockdown. Natomiast 
zwiększenie restrykcji zapowiadane jest w Walii i na Słowacji. Portugalski rząd przygotowuje się do masowych szczepień przeciwko 
COVID-19. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Czechach i we Włoszech. W drugim z tych krajów zapowiadane jest utrzymanie 
godziny policyjnej także w trakcie świąt Bożego Narodzenia. 
 
Po tygodniu złagodzenia restrykcji w Irlandii Północnej zaczął się w piątek nowy dwutygodniowy lockdown, który jest ostrzejszy niż 
obowiązujące poprzednio. Zamknięte są wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają produkty pierwszej potrzeby, wstrzymane 
jest świadczenie usług wymagających bliskiego kontaktu, zamknięte są świątynie z wyjątkiem ślubów i pogrzebów, wszystkie placówki 
kulturalne i miejsca rozrywki, w tym siłownie i baseny, zaś lokale gastronomiczne mogą działać tylko w systemie na wynos. 
 
Wizyty domowe są możliwe tylko w ramach jednej, stałej "bańki", którą mogą tworzyć dwa gospodarstwa domowe, oraz w 
przypadku kilku wyszczególnionych wyjątków. Obowiązuje zalecenie pozostawania w domu i unikania podróży, o ile nie są one 
niezbędne. Nauka w szkołach nadal odbywa się w trybie stacjonarnym. Wszystkie restrykcje mają pozostać w mocy do północy z 10 na 
11 grudnia. 
 
Irlandia Północna jako pierwsza część Zjednoczonego Królestwa w połowie października wprowadziła restrykcje w odpowiedzi na 
drugą falę epidemii, ale były one dość łagodne - zamknięto lokale gastronomiczne, hotele i usługi, które wymagają bliskiego kontaktu, 
ale sklepy pozostały czynne, odbywały się nabożeństwa w świątyniach i nie zabroniono spotkań osób z różnych gospodarstw 
domowych, a jedynie ograniczono ich liczebność. 
 
Te restrykcje miały potrwać cztery tygodnie, ale przed upływem tego terminu przedłużono je o kolejny, zaś później ogłoszono, że 
wygasną one zgodnie z planem, ale po tygodniu przerwy, czyli po północy z 26 na 27 listopada, zacznie się dwutygodniowy lockdown. 



W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 16 022 nowe zakażenia koronawirusem i 
zarejestrowano 521 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w piątek po 
południu brytyjski rząd. Podano też, że po raz pierwszy od sierpnia epidemia słabnie. Jeśli 
chodzi o poszczególne części kraju, to we wszystkich nastąpiły spadki w stosunku do 
czwartku: w Anglii wykryto 13 557 nowych zakażeń, w Szkocji - 969, w Walii - 1105, a w 
Irlandii Północnej - 391. 
 
W ciągu ostatniej doby wykonano 383,5 tysiąca testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od 
początku epidemii - już 39,9 miliona. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 533,8 
tys. testów na dobę. 
 
Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się 
epidemii, spadł w stosunku do poprzedniego tygodnia z 1,0-1,1 do 0,9-1,0, co jest pierwszym 
przypadkiem od połowy sierpnia, by był on niższy niż 1. Każda wartość R powyżej 1 oznacza, 
że epidemia się rozwija, poniżej - że słabnie. 





















https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/W-
Sejmowej-Komisji-Zdrowia-ostra-dyskusja-nad-projektem-
ustawy-dotyczacej-kadr-medycznych-w-
pandemii,215717,14.html  

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Kraska-
przygotowujemy-sie-na-trzecia-fale-zakazen-ktora-moze-
nastapic-w-styczniu-i-lutym,215788,14.html  

https://www.komputerswiat.pl/gamezilla/aktualnosci/cd-
projekt-podsumowal-ostatni-kwartal-za-dwa-tygodnie-
cyberpunk-2077-trafi-do-graczy/v8xm8pn  

https://www.propertynews.pl/centra-
handlowe/wlasciciele-galerii-handlowych-i-najemcy-
polaczyli-sily-zamkniecie-unicestwia-kazdego,87098.html  

https://www.youtube.com/watch?v=T2ZdwmQAs80  

https://www.youtube.com/watch?v=-BeQEBqOgYg  

https://www.youtube.com/watch?v=bxrXiIKpiIY  

https://www.youtube.com/watch?v=MsNhP6ohq8Q  

https://www.youtube.com/watch?v=ZGiAXFczXzM  
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