
 
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 

INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 

W KATOWICACH 

 

 

 

 

40-074 Katowice ul. Raciborska 15 
tel.: 32 208-74-68 

faks: 32 208-74-69 

 

Katowice, 15 listopada 2021 r. 

 

 

K O M U N I K A T 
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO 

W KATOWICACH 

 

w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki 

w lokalach aptek, punktów aptecznych i innych jednostek prowadzących  

obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi 

 

 

 Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina, 

że w lokalach aptek, punktów aptecznych i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny 

produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa 

za pomocą maseczki. Nakaz ten dotyczy zarówno personelu ww. jednostek w trakcie obsługi 

klientów, jak i samych klientów znajdujących się w lokalach ww. placówek.  

Przypadki, w których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki 

oraz sytuacje, w których możliwe jest odkrycie ust i nosa określają przepisy rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 

ze zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.”. 

 Zgodnie z przepisami § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c, d i e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

6 maja 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy 

maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych (nie dotyczy miejsc na otwartym 

powietrzu), w tym:  

• w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że 

pracodawca postanowi inaczej; 

• w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 

morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 

budynek biurowy lub socjalny; 

• w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych 

i na targowiskach (straganach). 
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Ww. nakazu nie stosuje się w przypadkach określonych w § 25 ust. 4 pkt 1 -19 i ust. 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. Nakazu zasłaniania ust i nosa za pomocą 

maseczki  nie stosuje się m.in. w przypadku: 

• dziecka do ukończenia 5. roku życia; 

• osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 

c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, 

przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia; 

• osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach 

użyteczności publicznej, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.  (tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej 

przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej), chyba że zarządzający takim budynkiem 

postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów 

lub klientów w czasie jej wykonywania. 

 

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadkach określonych w § 25 ust. 6 pkt 1-3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., w tym m.in. w przypadku: 

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku 

ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia; 

2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności 

w komunikowaniu się; 

W przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: a) całościowych 

zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim; b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu 

ust lub nosa; c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub 

krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia -  jest wymagane 

przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego 

ww. okoliczności, ze względu na które dana osoba nie może zakrywać ust lub nosa, tylko 

na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie 

Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, 

a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi 

podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również 

na żądanie straży ochrony kolei (§ 25 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 

2021 r.). 

Przypominając o obowiązku przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje również, że 

przepisy prawa nie przewidują możliwości zastępowania maseczek przyłbicami, 

chustami, szalikami lub innymi zamiennikami.  

 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 oraz odnotowaniem przypadków nieprzestrzegania przez personel apteki 

ogólnodostępnej, zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego, ww. nakazu, tut. organ 

apeluje do podmiotów prowadzących na terenie województwa śląskiego apteki 
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ogólnodostępne, punkty apteczne i placówki obrotu pozaaptecznego, jak też do kierowników 

ww. placówek, o podjęcie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przez osoby 

wykonujące bezpośrednią obsługę klientów, w czasie jej wykonywania, nakazu zakrywania ust 

i nosa za pomocą maseczki. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

są przepisami powszechnie obowiązującymi, stąd też niezakrywanie ust i nosa za pomocą 

maseczki przez personel obsługujący klientów w lokalach ww. placówek stanowi, co do zasady, 

działanie sprzeczne z prawem, chyba że zachodzą wyjątki od ww. nakazu, określone 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

 

 
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 

     INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY  
   W KATOWICACH 
                 
mgr farm. Zofia Gardecka 

______________________________________ 
         /dokument podpisano elektronicznie/ 
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