รัฐบาลโปแลนด์ ประการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19
รัฐบาลโปแลนด์ได้ประกาศการผ่อนปรนมาตรการป้องกันของประเทศ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (เริ่ มมีผลวันที่ 20 เม.ย. 2563 เป็ นต้นไป)
- ผ่อนปรนการจากัดจานวนผูใ้ ช้บริ การในร้านค้า ตลาด ศาสนสาน และสถานที่ราชการ เช่น ที่ทาการ
ไปรษณี ย ์ เป็ นต้น โดยจานวนผูใ้ ช้บริ การจะขึ้นอยู่กบั ขนาดพื้นที่ของสถานบริ การ เช่น ร้านค้า ที่มีพ้ืนที่บริ การ
ไม่เกิน 100 ตร.ม. สามารถมีผใู ้ ช้บริ การได้จานวน 4 คนต่อจุดบริ การจ่ายเงิน 1 จุด ขณะที่ร้านค้าที่มีพ้ืนที่บริ การ
ขนาดตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป สถานที่ราชการ รวมถึงศาสนสถาน สามารถมีผใู ้ ช้งานได้ 1 คนต่อพื้นที่ 15 ตร.ม.
- เปิ ดให้ บ ริ การสถานที่ ส าธารณะบางประเภทเพื่ อ กิ จ กรรมพัก ผ่ อ นนอกบ้า น เช่ น สวนป่ า
สวนสาธารณะ ชายหาด (ยกเว้นสนามเด็กเล่น)
- เด็กและเยาวชนอายุต้ งั แต่ 13 ปี ขึ้นไปสามารถออกจากที่พกั ได้โดยไม่ตอ้ งมีผูป้ กครอง แต่ตอ้ งใส่
หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคม
ระยะที่ 2 (ยังไม่กาหนดระยเวลา)
- เปิ ดให้บริ การร้ านจาหน่ ายอุปกรณ์ ก่อสร้ างในวันหยุด โรงแรมและธุ รกิจบริ การห้องเช่ าระยะสั้น
รวมถึงสถานที่สาธารณะบางประเภท เช่น ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์
ระยะที่ 3 (ยังไม่กาหนดระยเวลา)
- เปิ ดให้บริ การร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริ มสวย ร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า โดยมีขอ้ จากัดบางส่วน
- สามารถจัดกิจกรรมทางกีฬาที่มีผรู ้ ่ วมไม่เกิน 50 คน ในพื้นที่โล่งและไม่มีผเู ้ ข้าชม
- เปิ ดให้บริ การสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรี ยนอนุบาลในชั้นเรี ยน 1-3
ระยะที่ 4 (ยังไม่กาหนดระยเวลา)
- เปิ ดให้บริ การร้านนวด สปา โรงยิมและฟิ ตเนส โรงละครและโรงภาพยนต์ ภายใต้ขอ้ กาหนดด้าน
สาธารณสุขฉบับใหม่

ทั้ง นี้ การปิ ดชายแดนและห้า มชาวต่ างชาติ ที่ ไ ม่ มี ใ บพ านัก และใบอนุ ญาตท างานในโปแลนด์เ ข้า
ประเทศยังคงกาหนดไว้จนถึ งวันที่ 3 พ.ค. 2563 ขณะที่การระงับเที่ ยวบิ นภายในประเทศและต่างประเทศ
กาหนดไว้จนถึงวันที่ 26 เม.ย. 2563
Office of Commercial Affairs,
Royal Thai Embassy,
Warsaw, Poland

Phone : +48 22 6201508
Fax : +48 22 8900931
e-Mail : info@ttcw.pl

-2ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้อคิดเห็นของสคต.
1. แม้ว่าธุรกิจบริ การ เช่น ร้านอาหารไทย และร้านนวดไทย มีโอกาสที่จะกลับมาเปิ ดให้บริ การอีกครั้ง
ตามการผ่อนปรนมาตรการป้องกันของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวอยูใ่ นระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งยังไม่มีการ
กาหนดระยะเวลาที่ชดั เจน และมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดในโปแลนด์จะยังคงดาเนินต่อไปอีก
ประมาณ 1.5-2 ปี ซึ่งอาจส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการโปแลนด์ที่คาดว่าจะไม่สามารถปรับตัวหรื อ มีสภาพคล่องทาง
การเงินในการดาเนิ นธุ รกิจ ดังกล่าว โดยเฉพาะร้านนวดไทย จะได้รับผลกระทบจนต้องปรับเปลี่ยนไปดาเนิ น
ธุรกิจประเภทอื่นในที่สามารถให้ผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. ผูป้ ระกอบการชาวโปแลนด์ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ย วข้องกับประเทศไทย ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากความ
ประทับใจในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยบประเพณี ของไทย รวมถึงความชื่นชมในการให้บริ การและ
ความมีเอกลักษณ์ของไทยและเล็งเห็นถึงช่องทางการทาธุ รกิจในโปแลนด์ จึงได้ดาเนิ นธุ รกิจร้ านอาหารไทย
ร้ า นนวดไทย สปาไทย ตลอดจนการน าเข้าสิ น ค้า จากประเทศไทย ดัง นั้น การติ ดตามให้ความช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการในช่วงการระบาดของ COVID-19 จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่อง และมีกระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการกลับมาดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอีกในภายภาคหน้า
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