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Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny niniejszym przedstawia stanowisko 

Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dotyczące 

ograniczeń w zakresie obsługi pacjentów w aptekach, w godzinach od 10 do 12. 

 

Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 i 577), w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 

2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 

pkt 1 i 2, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 

2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 

466), w tym samym czasie, nie więcej niż 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w 

godzinach 10.00 - 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. 

Na mocy § 9 ust. 5a ww. rozporządzenia powyższego ograniczenia, w zakresie 
dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu 
aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie 
życia lub zdrowia. 

Jednocześnie na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia zamieszczono wyjaśnienia 

dotyczące tzw. „Godziny dla seniorów”, wskazujące, że: W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy 

i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W 

pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób 

powyżej 65. roku życia. 

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać 

także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest 

konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.  

Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, o ile to możliwe, 

w aptece należy przyjąć taki sposób obsługi klientów, aby osoby starsze, które są najbardziej 

narażone z powodu koronawirusa, miały pierwszeństwo przy kasie, tak aby ograniczyć ich 

kontakt z pozostałymi osobami. Oczywiście, osoby powyżej 65. roku życia mogą robić zakupy 

też w innych godzinach, ale te dwie godziny są specjalnym czasem do realizacji ich potrzeb.  
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