
Przewodnik po nowych zasadach obowiązujących w 

Quebecu w strefie zielonej.  

 

Biorąc pod uwagę tendencję spadkową przypadków COVID-19 i wzrost 

liczby szczepień życie w całej prowincji będzie znacznie bardziej 

normalne. 

Cały Quebec, w tym Montreal i Laval, oficjalnie wszedł na najniższy 

(zielony) poziom alarmowy systemu kodowania kolorami prowincji, co 

pozwala na bardziej łagodne ograniczenia dotyczące spotkań 

towarzyskich i sportów grupowych. 

 

Spotkania w prywatnych domach.  

 

Od piątku 2 lipca osoby w pełni zaszczepione (otrzymane dwie dawki) 

nie muszą już nosić maski ani trzymać dystansu dwóch metrów podczas 

spotkań w prywatnych domach, gdzie może gromadzić się maksymalnie 

10 osób z różnych gospodarstw domowych lub wszyscy mieszkańcy 

trzech różnych gospodarstw domowych. 

 

Fizyczny dystans i noszenie masek są zalecane dla osób, które nie 

otrzymały dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19. W 

przypadku przydomowych ogrodów może zgromadzić się maksymalnie 

20 osób z różnych gospodarstw domowych. 

Spotkania w restauracjach, kawiarniach i barach.  

W restauracjach i kawiarniach przy jednym stole może przebywać 

maksymalnie 10 osób z trzech różnych domostw. Maksymalnie 20 osób 

może wspólnie jadać przy stole na tarasach, w ogródkach lub na patio z 

trzech prywatnych domostw. 

 



Stały dekret ministerialny, ustanowiony dwa tygodnie temu, pozwala 

pomieścić fanów hokeja podczas play-offów Montreal Canadiens, 

ponadto pozwala restauracjom i barom serwować alkohol do północy i 

zamykać restauracje i bary o 2 w nocy. W barach nadal obowiązują 

ograniczenia zdrowotne, w tym zakaz śpiewania i tańca.  

Należy również zachować odległość dwóch metrów między stolikami, a 

klienci muszą siedzieć przy swoich stolikach. 

Bary muszą nadal ograniczać się do 50 % maksymalnej pojemności 

lokalu.  

 

Ceremonie ślubne i pogrzeby 

 

Ceremonie ślubne i pogrzeby w ośrodkach kultu religijnego mogą w 

strefie zielonej pomieścić 250 osób, którzy muszą siedzieć podczas 

imprezy i zachować odległość co najmniej dwóch metrów od innych, 

chyba że są z tego samego gospodarstwa domowego. 

 

Przyjęcie weselne w pomieszczeniach zamkniętych jest ograniczone do 

25 osób, a w plenerze do 50 osób. 

W regularnych uroczystościach takich jak msze święte i spotkania kultu 

religijnego może uczestniczyć maksymalnie 250 osób. 
 
 

Festiwale oraz ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Audytoria i stadiony kryte z przypisanymi miejscami siedzącymi mogą 

prezentować pokazy i wydarzenia sportowe przed publicznością do 3500 

osób (w tym seria finałów w Bell Center). 

 



Zorganizowany sport 

Sporty i zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu  może uprawiać 50 

zawodników w tym lekcje z przewodnikiem i treningi. Ta liczba nie 

obejmuje żadnych urzędników, pracowników ani wolontariuszy. 

Widzowie do 250 osób muszą być podzieleni na sekcje z 

pomieszczeniach zadaszonych oraz mogą obserwować wydarzenia 

sportowe jeśli są w odległości 1,5 metra od osób spoza gospodarstwa 

domowego. 

Maski są obowiązkowe podczas imprez halowych, ale można je 

zdjąć po zajęciu miejsca.  

 

Zezwala się na imprezy plenerowe w których może wziąć udział do 

3500 uczestników. Grupy uczestników muszą zachować fizyczny 

dystans między sobą jeśli pochodzą z różnych gospodarstw domowych. 

 

Można organizować festiwale i duże imprezy plenerowe, na których 

widzowie stoją lub siedzą bez przydzielonego miejsca siedzącego, pod 

warunkiem przestrzegania określonych środków zdrowotnych.  

W przypadku zorganizowanych zajęć na świeżym powietrzu w 

przestrzeni publicznej dopuszcza się do 50 osób. W salach do wynajęcia 

lub w miejscach publicznych w pomieszczeniach, uczestnictwo jest 

dozwolone maksymalnie 25 osób. Maski są obowiązkowe. 

Wytyczne dotyczące dystansu fizycznego muszą być przestrzegane w 

jak największym stopniu. Uczestnicy mogą nawiązywać kontakt lub 

znajdować się w bliskiej odległości, jeśli robi się to krótko. 

 

 



Centra fitness 

W centrach fitness dozwolone są zajęcia treningowe prowadzone 

indywidualnie, w parach lub przez członków dwóch gospodarstw 

domowych. 

Lekcje mogą być prowadzone dla osób indywidualnych i grup liczących 

nie więcej niż 25 uczestników, z zachowaniem dystansu fizycznego. 

Pomoc z bliskiej odległości nie jest dozwolona. 

 

 

 


