
Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked 

Questions (FAQ) op www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020) 

 

Tłumaczenie z j. niderlandzkiego najczęściej zadawanych pytań (FAQ) 

ze strony www.stad.gent/corona (wersja z 23 marca 2020 r.) 

Miasto Gandawa również dostosowuje swój zakres usług. W ten sposób chcemy wspólnie z Wami powstrzymać 

koronawirusa. Środki te wchodzą w życie 18 marca i  wygasają wstępnie 5 kwietnia, chyba że podamy inną 

datę.  

Nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem Gentinfo pod adresem 

gentinfo@stad.gent lub pod numerem 09 210 10 10. 

Wat moet je doen als je ziek bent? 

Co należy robić w przypadku choroby? 
• Masz gorączkę, ból gardła, kaszel, duszność, katar? Nie idź do lekarza, tylko skontaktuj się z nim 

telefonicznie. 

o Od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 19:   

▪ Zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego: 

▪ Nie masz lekarza rodzinnego? Skontaktuj się z lekarzem w swojej okolicy. Tutaj 

znajdziesz listę wszystkich lekarzy domowych w Gandawie. 

o Od poniedziałku do piątku od godz. 19 do godz. 8 oraz w weekend:  

▪ Dzwoń pod numer 1733 

• Lekarz zbada cię przez telefon i zdecyduje, co jest najlepsze w twojej sytuacji. 

o Musisz zostać w domu w kwarantannie. 

LUB 

o Dostajesz skierowanie na badania. 

• Masz inne problemy zdrowotne, potrzebujesz nowych recept, itp.? Zawsze najpierw musisz 

skontaktować się z lekarzem telefonicznie. 

De Dienstverlening  

Zakres usług 
• Dienst Burgerzaken (Wydział Spraw Obywatelskich) (środki do 5 kwietnia włącznie) 

o Najlepiej kontaktować się przez stronę Miasta oraz telefonicznie, zarówno z Centrum 

Administracyjnym, jak również z ośrodkami usługowymi. 

o Musisz koniecznie załatwić sprawę osobiście? Umów się na wizytę online lub za 

pośrednictwem Gentinfo. Wizyty są możliwe tylko przed południem, w poniedziałki, wtorki, 

środy i piątki w godzinach od 9 do 12.30. 

o Nie ma możliwości umówienia się na wizytę lub konsultacji przy okienku w wydziale Loket 

Migratie i Infopunt Migratie. Kontakt z tymi wydziałami jest możliwy telefonicznie lub za 

pośrednictwem maila.  

▪ Loket Migratie (Wydział ds. Migracji): 09 266 71 50 i loketmigratie@stad.gent.  

▪ Infopunt Migratie (Punkt Informacyjny ds. Migracji): 09 266 71 40 

i infopuntmigratie@stad.gent. 

o Het Mobiel Dienstencentrum (Mobilne Centrum Usługowe) oraz ośrodki usługowe Muide-

Meulestede i Sint-Kruis-Winkel są zamknięte. 

o Poszczególne zgłoszenia 

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:loketmigratie@stad.gent


▪ Nie przychodź do urzędu osobiście w celu zgłoszenia narodzin dziecka. Na oddziale 

położniczym dostaniesz odpowiednie formularze. Wypełnij je i odeślij na adres 

geboorten@stad.gent. Uznanie dziecka nastąpi w późniejszym terminie. 

▪ W celu zgłoszenia zgonu koniecznie umów się na wizytę. 

• Welzijnsbureaus van OCMW (Punkty przyjęć Ośrodka Opieki Społecznej) (środki obowiązują do 19 

kwietnia włącznie) 
o Jeżeli masz już założoną teczkę, staraj się jak najwięcej kontaktować ze swoim opiekunem 

społecznym telefonicznie lub mailowo. 
o Jeśli nie możesz skontaktować się telefonicznie lub mailowo, udaj się do jednego z punktów 

przyjęć (czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 8.30 do godz. 12.30 i od godz. 13.30 do 

godz. 17). Punkty przyjęć są otwarte, ale działają w ograniczonym zakresie. 
o Wszystkie wizyty, zarówno w stałe dni sesyjne, jak i wizyty domowe są odwołane. Pracownicy 

socjalni będą kontaktować się z tobą jak najwięcej telefonicznie. 
o Zasiłki są nadal wypłacane. Kontynuujemy także rozpatrywanie nowych wniosków o wsparcie. 

• Lokalne ośrodki usługowe (środki obowiązują do 13 kwietnia włącznie) 

o 11 lokalnych ośrodków usługowych Miasta Gandawy jest zamkniętych. Wszystkie zajęcia są 

odwołane.  

o Nadal jednak oferujemy nasze usługi: 

▪ Pracownicy wspierają okolicznych mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji 

poprzez wizyty domowe i kontakty telefoniczne. 

▪ Dostarczamy gorące posiłki w domu. 

• Domy seniora (środki obowiązują do 19 kwietnia włącznie) 

o 5 domów seniora w Gandawie jest zamkniętych. Obowiązuje zakaz odwiedzin, z wyjątkiem 

nieformalnych opiekunów i wolontariuszy zarejestrowanych w danym ośrodku opieki. 

• Domy kultury i świetlice (środki obowiązują do 19 kwietnia włącznie) 

o Wszystkie domy kultury i świetlice są zamknięte.  

o Świetlica znajdująca się w domu kultury w Gentbrugge jest dostępna telefonicznie od 

poniedziałku do piątku, od godz. 8.30 do godz. 12.30 i od godz. 13.30 do godz. 17 pod 

numerem 0478 93 25 73. 

o Ośrodki te są jednak dostępne dla organizacji partnerskich, rozdzielających żywność z tej 

lokacji. Przestrzegają one wszystkich przepisów bezpieczeństwa. 

Huwelijken 

Śluby 
• Przełóż ślub na późniejszy termin. Wydział Spraw Obywatelskich skontaktuje się z tobą w tej sprawie. 

• Jeśli z uzasadnionych powodów małżeństwo musi zostać zawarte, jedynie następujące osoby mogą być 
obecne: 

o Młoda para 
o 2 świadków  
o 1 fotograf   

Również w tym przypadku należy zachować odstęp 1,5 m od siebie.  

Begraafplaatsen 

Cmentarze 
• Organizujemy pogrzeby, ale może w nich uczestniczyć maksymalnie 20 osób. 

o Zachowaj odpowiedni odstęp pomiędzy zebranymi. 

o Zachowaj odpowiedni odstęp pomiędzy zebranymi, pracownikami zakładu pogrzebowego i 

pracownikami Miasta Gandawy.  

• Uroczystości upamiętniające są odłożone. 

• Biuro przy cmentarzu Westerbegraafplaats jest zamknięte. 
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Afval 

Odpady 
• IVAGO zbiera odpady komunalne i odpady porzucone zgodnie ze stałym planem. Jak zawsze, wystaw 

śmieci przed drzwi.   

• Wysypiska śmieci są zamknięte. 

Geloof 

Religia 

• Wszystkie domy modlitwy (meczety, kościoły,...) są zamknięte dla publiczności. Dozwolone są jedynie 

ceremonie pogrzebowe w ograniczonym gronie. 

Kinderopvang  

Opieka pozaszkolna  
• W miarę możliwości trzymaj dzieci w domu. Wzywa do tego Rada Bezpieczeństwa Narodowego. 

• Jeśli w związku z tym twoje dziecko nie chodzi do żłobka, przedszkola lub opiekunki, nie musisz płacić 

za okres pomiędzy 14 marca a 5 kwietnia i zachowujesz przysługujące ci uzasadnione dni nieobecności. 

• Rodzice, którzy muszą pozostać w pracy, zwłaszcza ci, którzy pracują w sektorach kluczowych i 

usługach podstawowych mogą korzystać z opieki pozaszkolnej organizowanej przez Miasto Gandawę 

w przedszkolach, żłobkach i u opiekunek.  

•  Masz pytania? Skontaktuj się z kinderopvang@stad.gent. 

Onderwijs 

Szkolnictwo 
• W miarę możliwości trzymaj dzieci w domu. Wzywa do tego Rada Bezpieczeństwa Narodowego. 

• Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i średnie zawiesiły z tego powodu prowadzenie lekcji. 

• W szkole zapewniona jest opieka nad dziećmi dla rodziców, którzy muszą pozostać w pracy  
o w służbie zdrowia,  
o w jednym z kluczowych sektorów publicznych  
o lub dla rodziców, którzy nie mają innego wyboru, jak pozostawienie dzieci pod opieką 

dziadków. 

Mobiliteit 

Transport 
• Transport publiczny nadal działa. Sprawdź na stronach internetowych De Lijn i NMBS dostępne oferty 

połączeń i ogranicz się do niezbędnych przemieszczeń. Płatności gotówkowe nie są już możliwe w 

autobusach i tramwajach ani w punktach sprzedaży biletów. Wsiadaj od tyłu. 

• W punkcie naprawczym de Fietsambassade wciąż można zlecić naprawę roweru. Usługa skierowana 

jest do rowerzystów, którzy potrzebują swoich rowerów do niezbędnych podróży. Wizytę należy 

zarezerwować wcześniej pod numerem 09 266 77 00. Punkty naprawcze De Fietspunten oraz het 

Fietsendepot są zamknięte. 

• Zachowane zostaną usługi komunikacji wahadłowej pomiędzy Park & Ride Watersportbaan a 

Weba/Decathlon i centrum miasta. 

• Możesz nadal korzystać z samochodów dostępnych w systemie car-sharingu, rowerów i hulajnóg 

miejskich do niezbędnych przemieszczeń. Nie jest to zabronione. 

Lage-emissiezone (LEZ)  

Strefy niskiej emisji (LEZ) 
• Miasto Gandawa dostosowuje przepisy dotyczące strefy niskiej emisji z dniem 18 marca do czasu 

uchylenia przez rząd federalny środków w związku z koronawirusem. Kamery nadal rejestrują pojazdy, 

które popełniają wykroczenie, ale mandaty nie są wystawiane.  W ten sposób Miasto Gandawa chce 
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udzielić maksymalnego wsparcia wszystkim ludziom, którzy są zaangażowani w ochronę zdrowia 

opiekę. 
• Posiadasz przepustkę dzienną LEZ Dagpas lub tymczasowe pozwolenie na dłuższy okres, ale nie 

przyjeżdżasz do Gandawy z powodu środków w związku z koronawirusem? W takim przypadku możesz 

poprosić o zwrot pieniędzy za pośrednictwem maila pod adresem lez@stad.gent, z podaniem numeru 

rejestracyjnego oraz daty przepustki jednodniowej lub okresu pozwolenia tymczasowego. Zaznacz w 

mailu, czy chcesz otrzymać zwrot pieniędzy czy skorzystać z przepustki lub pozwolenia tymczasowego 

w późniejszym terminie. 

Przepustkę lub pozwolenie tymczasowe należy anulować przed datą rozpoczęcia ważności.  Na 

przykład, jeśli posiadasz pozwolenie tymczasowe na wjazd do strefy LEZ w miesiącu kwietniu 2020, 

możesz je anulować najpóźniej do 31 marca 2020.  

• Masz pytania odnośnie LEZ?  

o Zadzwoń pod numer 09 210 10 30 lub wyślij pytanie mailem pod adres lez@stad.gent.  

o Chcesz się umówić na wizytę? Zarezerwuj wizytę online. 

Handel en horeca 

Handel i gastronomia 
• Które sklepy są czynne? 

o Sklepy z żywnością (w tym sklepy nocne, do godz. 22) 

o Sklepy zoologiczne 

o Apteki 

o Saloniki prasowe 

o Stacje paliw oraz dostawcy paliw 

o Banki i poczty 

o Pralnie 

o Warsztaty samochodowe (wyłącznie do pilnych napraw) 

• Które sklepy są zamknięte?  

o Wszystkie inne (inne, niż istotne) sklepy (takie jak sklepy odzieżowe, obuwnicze, myjnie 

samochodowe, sklepy DIY i sklepy AGD i RTV) są zamknięte zarówno w ciągu tygodnia, jak i w 

weekendy.                                                         

o Kawiarnie i restauracje  

o Targi 

o Salony piękności i solaria 

• W supermarketach obowiązują następujące wytyczne:  

o W sklepie może przebywać tylko 1 osoba na 10m² 

o Możesz zostać w środku na maksymalnie 30 minut. 

o Jeśli panuje duży tłok, poczekaj na zewnątrz. 

o Dostawy i produkcja żywności przebiegają normalne. Nie musisz robić zapasów, kupuj tylko 

to, czego potrzebujesz.  

Werken en ondernemen 

Praca i przedsiębiorstwa 
• Czy jesteś właścicielem lokalu gastronomicznego?  

o Musisz zamknąć swój biznes, ale możesz zaoferować odbiór i dostawę między godz. 7 a godz. 
22? 

o Oznacza to, że smażalnie frytek/restauracje itp. mogą nadal obsługiwać swoich klientów  na 
wynos lub z dostawą do domu. Zachowuj przy tym zasady higieny i unikaj długich kolejek. 

o Konsumpcja na miejscu, w tym w ogródkach kawiarnianych, jest zabroniona. Zabronione jest 
stawianie mebli ogrodowych na nieruchomości publicznej. 

o W praktyce oznacza to, że musisz usunąć z ulicy cały ogródek kawiarniany przynależący do 
twojego lokalu. 
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o Food trucki są zabronione, z wyjątkiem food trucków oferujących pełne posiłki na wynos 
(inne niż lody i gofry). 
 

• Czy możesz uzyskać wsparcie, jeśli twoja firma ma kłopoty z powodu środków związanych z 
koronawirusem? 

o Zarówno rząd federalny jak i flamandzki opracował środki wsparcia dla firm 
doświadczających kłopoty z powodu koronawirusa, takie jak premia za utrudnienia . Więcej 
informacji znajdziesz na stronie Vlaio.be. 

o Miasto Gandawa również samo proponuje szereg środków pomocy.  
▪ I tak na przykład, Miasto Gandawa wprowadza odroczenie zapłaty wszystkich 

podatków związanych z działalnością gospodarczą za rok 2020 do 30 września 2020 
roku.  

▪ Wprowadza się zwolnienie z podatku za rzeczy, które nie mogą być kontynuowane 
(ogródki kawiarniane, stała reklama widoczna z drogi, opłaty za stoiska, ...) od 13 
marca do czasu odwołania środków. 

▪ Miasto Gandawa rozważa obecnie ewentualne dodatkowe środki wsparcia 
ekonomicznego. Będziemy kontynuować temat, jak tylko otrzymamy więcej 
szczegółów. 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Kultura, sport i czas wolny 
• wszystkie zajęcia i wydarzenia (młodzieżowe) są odwołane do 5 kwietnia włącznie.  

• Dotyczy to również (pół)kolonii i zajęć organizacji młodzieżowych w okresie świąt wielkanocnych. 

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Gent Helpt (Gandawa Pomaga): Dodatkowa pomoc wolontariuszy 
• Miasto Gandawa zbiera wszystkie prośby o pomoc w czasie kryzysu związanego z koronawirusem na 

stronie internetowej Gent Helpt.  

• Czy chcesz zaoferować swoją pomoc sąsiadom? Ściągnij kartkę i wywieś ją w oknie lub wrzuć do 

skrzynki pocztowej sąsiadów. W ten sposób sąsiedzi szybko dowiedzą się, że mogą zwrócić się do 

ciebie. 

• Czy sam/sama jesteś w potrzebie? Ściągnij kartkę i wywieś ją w oknie lub wrzuć do skrzynki pocztowej 

sąsiadów. W ten sposób sąsiedzi szybko dowiedzą się, że chętnie skorzystasz z pomocy. 

• Wydział Ouderenzorg (Opieka nad osobami starszymi) Miasta Gandawy prosi o sygnalizowanie 

krytycznych sytuacji u osób starszych pod numerem 09 266 91 39 lub pod adresem 

communicatie.ouderenzorg@stad.gent. 

Politie 

Policja 
• Recepcje w komisariatach policji są zamknięte, za wyjątkiem dwóch komisariatów: 

o Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) 
o Commissariaat Gent Centrum  

(od godz. 8 do godz. 16:30) 
Prosimy o odroczenie zgłoszeń niedotyczących sytuacji nagłych 

o Niektórych zgłoszeń niedotyczących sytuacji nagłych można dokonać za pośrednictwem 
Police-On-Web. Na przykład zgłoszenia kradzieży roweru (motoroweru), kradzieży sklepowej, 
uszkodzenia i graffiti. 

• W nagłych wypadkach dzwoń pod numer ratunkowy 101 lub 112. 

• Jeśli zauważysz, że jakiś sklep, restauracja lub kawiarnia nie stosuje się do środków nałożonych przez 
rząd i jest nadal czynna, możesz to zgłosić pod numerem 09 266 61 11 lub mailowo pod adres 
meldpunt@politie.gent.be.
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Dit is de vertaling Pools van “FAQ eenvoudige taal” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “FAQ 
eenvoudige taal)”. 
 

Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020  

Dostosowanie środków 7 kwietnia 2020 r. 

 

Bibliotheek  

Biblioteka 
▪ Biblioteka jest zamknięta. Możesz jednak zwrócić książki do biblioteki de Krook lub do 

biblioteki w swojej okolicy. Zwrotu można dokonać jedynie za pomocą „wyrzutni”. Wstęp do 

biblioteki jest wzbroniony. Czytanie musi odbywać się w domu. W bibliotece nie można także 

korzystać z komputera i uczyć się.  

▪ Możesz wypożyczyć książkę, ale tylko po wcześniejszej rezerwacji online.  Po otrzymaniu 

potwierdzenia, możesz odebrać rezerwację w bibliotece.   

Dienst Burgerzaken  

Wydział Spraw Obywatelskich 

◾ Możesz przyjść tylko wtedy, gdy masz umówione spotkanie. Uwaga! Możesz umówić się na 

spotkanie tylko w bardzo pilnej sprawie, której nie da się załatwić online. 

◾Następujące okienka są czynne: AC Zuid i ośrodki usługowe w Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-

Amandsberg i Wondelgem są czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki przed południem (od 9.00 

do 12.30).  

◾Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem i Zwijnaarde są czynne w 

poniedziałki, środy i piątki przed południem (od 9.00 do 12.30).  

◾Miasto Gandawa stara się załatwić jak najwięcej spraw drogą elektroniczną. 

◾Urodziło się dziecko? Zgłoszenie narodzin dziecka tylko drogą elektroniczną, nie przy okienku ani w 

szpitalach. Na oddziale położniczym dostaniesz odpowiednie formularze. Wypełnij je i odeślij na 

adres geboorten@stad.gent. Uznanie dziecka nastąpi w późniejszym terminie. 

◾Śluby mogą się odbywać, ale tylko w obecności osób biorących ślub i ich świadków. 

◾Jubileusze i stulatkowie:  do 19 kwietnia zawieszone są wszystkie uroczystości i wizyty domowe. 

Het Gentinfopunt  

Punkt informacyjny Het Gentinfopunt 
Punkt informacyjny Het Gentinfopunt w recepcji AC Zuid: czynny w poniedziałki, wtorki, środy i piątki 

od 9.00 do 12.30. Zamknięty w czwartki, soboty i niedziele.  

Możesz przyjść do okienka GentinfoPunt bez umówionego spotkania w następujących sprawach: 

• Odbiór worków na śmieci po okazaniu bonu w ramach dodatku na wywóz odpadów 

komunalnych (sociale correctie) 

• Zakup bonów na taksówki 

mailto:geboorten@stad.gent
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• Podbicie dokumentów dotyczących bezrobocia dla osób pracujących na póƗ etatu. (Uwaga: 

Nie należy mylić z dokumentami dotyczącymi czasowego braku zatrudnienia) 

• Doładowanie licznika przedpłatowego 

Psychisch welzijn:  

Samopoczucie psychiczne:  
Przechodzisz trudny okres? Niepokoisz się, masz napady paniki lub mroczne myśli:  
 
W tym filmiku znajdziesz kilka wskazówek przekazanych prostym językiem. Pozwoli to na 
zachowanie zdrowia psychicznego w tym okresie:  

 

Martwisz się przez kryzys wywołany koronawirusem? Jeżeli masz pytania dotyczące samopoczucia 
psychicznego, zadzwoń do CAW Gent (Centrum Pomocy Ogólnej): 09 265 04 00. Możesz także 
napisać maila lub porozmawiać z CAW na czacie.  Na poniższej stronie internetowej znajduje się także 

filmik w języku migowym .   https://www.caw.be/contacteer-ons/  

 
Jeśli szukasz pomocy psychologicznej możesz skontaktować się na czacie lub telefonicznie z 
Telefonem Zaufania Tele-Onthaal poprzez stronę https://www.tele-onthaal.be/ lub dzwoniąc pod 

numer 106.  
Każdego wieczoru od godz. 18 do godz. 23, w środy i niedziele po południu od godz. 15. 

 

Tutaj znajdziesz także wskazówki niesłyszącej psychoterapeutki Goedele De Clerck  
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck 
 

Szukasz pomocy psychologicznej innego rodzaju? Na tej stronie znajdziesz zestawienie inicjatyw 
organizowanych w Gandawie oraz dane kontaktowe. 

 

De Dienst Kinderopvang  

Opieka pozaszkolna 

Wydział opieki pozaszkolnej Miasta Gandawy zapewnia opiekę dla określonej grupy dzieci w okresie 
ferii wielkanocnych: 

• dzieci rodziców pracujących w sektorach kluczowych 
• dzieci mające trudną sytuację domową  
• dzieci w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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Dzieci te mogą skorzystać z opieki pozaszkolnej organizowanej przez szkoły lub świetlicę Miasta 
Gandawy. Nie ma znaczenia do jakiej szkoły uczęszcza dziecko. Świetlica jest czynna od godz. 7 do 
godz. 18. Opieka kryzysowa jest darmowa. 

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki w czasie ferii wielkanocnych, mogą zgłaszać się do ostatniego 
dnia ferii. 

Dalsze informacje i zapisy na stronie https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie 

Pilne pytanie? Napisz maila pod adres buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent 

 

Huisvuil  

Odpady komunalne 

Planowana wymiana żółtych worków na zielone worki na odpady jest przełożona. IVAGO zbiera żółte 
worki z czerwonym nadrukiem do 1 lipca. Trwa dostawa zielonych worków do supermarketów i 
sklepików osiedlowych. 

Zmiana taryfy dla rodzin korzystających z kontenerów z chipem lub podziemnych punktów 
sortowania jest również odroczona. Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 1 lipca. 

Mobiliteit:  

Transport:  

Autobusy komunikacji wahadłowej pomiędzy park and rides Watersportbaan a Weba/Decathlon i 
centrum miasta kursują od poniedziałku do piątku włącznie w następujących godzinach: 

• Od godz. 7 do godz. 10: co  15 minut. 

• Od godz. 16 do godz. 19: co  15 minut. 

 

Poza tymi godzinami, komunikacja wahadłowa nie jeździ. 

Autobusy turystyczne (wandelbussen) nie kursują.  

Parkowanie 

Od 23 marca do 19 kwietnia w Gandawie nie jest przeprowadzana kontrola opłat parkingowych. 

Uwaga: Wszystkie inne przepisy pozostają w mocy i są kontrolowane. Na przykład: miejsca 
parkingowe dla mieszkańców są nadal przeznaczone dla mieszkańców, parkowanie na chodnikach i 
ścieżkach rowerowych jest niedozwolone, a parkowanie w strefie dla pieszych jest nadal zabronione. 

LEZ (Strefy niskiej emisji): 

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
mailto:Buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
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W strefie niskiej emisji kamery pozostają aktywne, ale mandaty tymczasowo nie są wystawiane. 
Środek ten wszedł w życie w dniu 18 marca i pozostaje ważny do czasu, gdy środki podjęte przez rząd 
staną się mniej rygorystyczne. Jeśli prowadzisz pojazd niedopuszczony w strefie LEZ, nie dostaniesz 
mandatu. Dostaniesz natomiast list z informacją. W ten sposób miasto Gandawa chce wspierać 
wszystkich ludzi, którzy podejmują niezbędną podróż, aby poświęcić się opiece i ochronie zdrowia 
innych. 

 

 

Buitenland  

Zagranica 
Czy potrzebuję przepustki, aby odwiedzić partnera za granicą? 

Nie. Musisz jednak mieć dowód tożsamości i potwierdzenie, że osoba, którą chcesz odwiedzić jest 

twoim partnerem. Może to być, na przykład, dokument podpisany przez Ciebie i Twojego partnera. 

W tym dokumencie jest napisane, że jesteście partnerami.
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UPDATE FAQ 18/05/2020 

AKTUALIZACJA FAQ 18/05/2020 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent? 

Szybkie wyszukiwanie: co jest kiedy czynne w Gandawie? 

Ta tabela nie jest wyczerpująca i jest regularnie aktualizowana. 

KATEGORIA DNI ROBOCZE WEEKEND 

Apteki TAK TAK 

Archiwum miejskie NIE NIE 

Piekarnie TAK TAK 

Biblioteki 
Wyłącznie zwrot i odbiór materiałów, 
rezerwacja obowiązkowa!  NIE 

Domy kultury NIE NIE 

Kawiarnie (włączając ogródki 
kawiarniane) NIE NIE 

Kemping Blaarmeersen NIE NIE 

Myjnie samochodowe TAK TAK 

Kina NIE NIE 

Parki recyklingu TAK TAK 

Schroniska dla zwierząt NIE NIE 

Sklepy zoologiczne TAK TAK 

Ogrody zoologiczne / Mini Zoo TAK TAK 

Dyskoteki NIE NIE 

Sklepy typu „zrób to sam” TAK TAK 

Drogerie TAK TAK 

Centra fitness NIE NIE 

Smażalnie frytek Wyłącznie jedzenie na wynos Wyłącznie jedzenie na wynos 

Sale zabaw NIE NIE 

Warsztaty samochodowe TAK TAK 

Kluby golfowe TAK TAK 

Hotele i inne ośrodki hotelowe 

TAK, ale bez dostępu do 
baru/restauracji/pomieszczeń 

przeznaczonych do zajęć 
rekreacyjnych. Obsługa pokojowa jest 

dozwolona 

TAK, ale bez dostępu do 
baru/restauracji/pomieszczeń 

przeznaczonych do zajęć 
rekreacyjnych. Obsługa 

pokojowa jest dozwolona 

Fryzjerzy 
TAK, po wcześniejszym umówieniu 
wizyty 

TAK, po wcześniejszym 
umówieniu wizyty 

Sklepy odzieżowe i obuwnicze TAK TAK 

Saloniki prasowe TAK TAK 
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KATEGORIA DNI ROBOCZE WEEKEND 

Rynki TAK TAK 

Muzea TAK TAK 

Sklepy nocne Do godziny 22 Do godziny 22 

Pasmanterie TAK TAK 

Świetlice NIE NIE 

Opery i teatry NIE NIE 

Restauracje (włączając ogródki 
kawiarniane) 

NIE, możliwa jest jednak dostawa do 
domu, usługi na wynos i drive-in. 

NIE, możliwa jest jednak 
dostawa do domu, usługi na 
wynos i drive-in. 

Salony kosmetyczne 
TAK, po wcześniejszym umówieniu 
wizyty 

TAK, po wcześniejszym 
umówieniu wizyty 

Centra handlowe TAK TAK 

Sklepy mięsne TAK TAK 

Place zabaw (także w parkach) NIE NIE 

Hale sportowe (w tym trening 
osobisty) NIE NIE 

Biuro Obsługi Mieszkańców TAK NIE 

Sklepy z tkaninami TAK TAK 

Supermarkety TAK TAK 

Stacje paliw TAK TAK 

Centra ogrodnicze TAK TAK 

Usługi dostawy do domu TAK TAK 

Pralnie TAK TAK 

 

 

Dienstverlening Stad Gent 

Zakres usług Miasta Gandawy 

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 

Czy mogę zgłosić zmianę adresu zamieszkania? 

Tak, możesz. Musisz to jednak zrobić online. Od 4 maja policja na nowo przeprowadza kontrole 
miejsca zamieszkania. 
 

Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum? 

Jak mogę umówić się na wizytę w AC Zuid lub w ośrodku usługowym? 

Wznawiamy przyjmowanie Obywateli w AC Zuid i w ośrodkach usługowych. Umów się na wizytę 
online lub za pośrednictwem Gentinfo. 
 
Wizyta po wcześniejszym umówieniu możliwa jest w następujących porach: 

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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• poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godzinach od 9 do 12.30 

i od 14 do 16. 

Po wcześniejszym umówieniu, przyjmujemy także wieczorem: 
• W małych ośrodkach usługowych, poniedziałek wieczorem, w godzinach od 16.30 do 19: 

Drongen – Mariakerke – Oostakker – Sint-Denijs-Westrem – Wondelgem – Zwijnaarde. 
• W AC Zuid, wtorek wieczorem, w godzinach od 16.30 do 19 
• W dużych ośrodkach usługowych, wtorek wieczorem, w godzinach od 16.30 do 19: 

Gentbrugge – Nieuw Gent – Sint-Amandsberg - Wondelgem. 
 

W czwartki, soboty i niedziele AC Zuid i ośrodki usługowe są zamknięte.  

Mobilne Centrum Usługowe Muide-Meulestede i Sint-Kruis-Winkel pozostają zamknięte. 

 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 

Jak przebiega obecnie obsługa Obywateli w punkcie informacyjnym GentinfoPunt AC 

Zuid? 

Jeśli masz umówioną wizytę w Wydziale Spraw Obywatelskich w AC Zuid, zgłoś się najpierw do 
punktu informacyjnego Gentinfopunt. Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w 
godzinach od 9 do 12.30. 

 
Nie masz umówionej wizyty? W poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9 do 12.30 
możesz zgłosić się do GentinfoPunt w następujących sprawach: 
 
• odbiór worków na śmieci po okazaniu bonu w ramach dodatku na wywóz odpadów 
komunalnych (sociale correctie) 
• zakup bonów na taksówki 
• podbicie dokumentów dotyczących bezrobocia dla osób pracujących na pół etatu. (Uwaga: 
nie należy mylić z dokumentami dotyczącymi czasowego braku zatrudnienia) 
• doładowanie licznika przedpłatowego 
 
 

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 

Czy mogę umówić się na wizytę w Loket Migratie (Wydział ds. Migracji) i Infopunt 

Migratie (Punkt Informacyjny ds. Migracji)? 

Możesz ponownie umówić się na wizytę w wydziale Loket Migratie w celu złożenia wniosku, odbioru 
i odnowienia elektronicznych kart pobytu i zaświadczeń o zarejestrowaniu się (pomarańczowe karty). 
 
Wszystkie inne sprawy załatwiane są online. Przegląd tymczasowych usług online można znaleźć na 
stronie miasta. 
 
Infopunt Migratie jest zamknięty. Możesz jednak zadzwonić lub wysłać e-mail. 
 
• Loket Migratie: 09 266 71 50 i loketmigratie@stad.gent 

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
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• Infopunt Migratie: 09 266 71 40 i infopuntmigratie@stad.gent 
 
 
 

Is de Stadswinkel open? 

Czy otwarte jest Stadswinkel (Biuro Obsługi Mieszkańców)? 

Stadswinkel jest otwarte (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17). 
 
Biuro Obsługi Mieszkańców Van Eyck shop mieszczące się pod dzwonnicą Belfort, jest czynne w 
normalnych godzinach urzędowania (codziennie od 10 do 18). 
 
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

Czy w ratuszu są nadal udzielane śluby? 

Możesz bezpłatnie przenieść swój ślub na późniejszy termin. 
Jeśli twój ślub mimo wszystko ma się odbyć, może być na nim obecnych maksymalnie 30 osób, 
wliczając urzędnika stanu cywilnego, młodą parę i ewentualnych świadków. 
 
 

Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 

Co ze ślubami kościelnymi, pogrzebami i domami modlitwy? 

• Śluby kościelne mogą się odbywać. Obecni mogą być tylko małżonkowie, ich świadkowie i 
duchowny prowadzący ceremonię. 

• Ceremonie pogrzebowe odbywają się w ograniczonym kręgu (tylko rodzina). W pogrzebie 
może wziąć udział maksymalnie 30 osób, pod warunkiem, że przestrzegane są zasady 
dystansu społecznego. 

• Domy modlitwy nie organizują nabożeństw. Dotyczy to wszystkich wspólnot religijnych. 
 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 

Jak odbywa się zgłoszenie narodzin dziecka? 

Zgłoszenie narodzin nie odbywa się w szpitalu. W celu zgłoszenia narodzin dziecka, przyjdź osobiście 
do urzędu. Wolisz nie przychodzić osobiście do AC Zuid lub innego ośrodka usługowego? Zgłoszenia 
można również dokonać za pomocą formularza na oddziale położniczym. 
 
 
 
 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid 

Życie w społeczeństwie, Samopoczucie psychiczne i Zdrowie 

 

mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 

Czy Miasto Gandawa zapewnia maseczki ochronne? 

Tak, każdy mieszkaniec Gandawy powyżej 12 roku życia znajdzie w skrzynce pocztowej darmową 
maseczkę ochronną. Maseczki ochronne składają się z dwóch warstw i są wielokrotnego użytku. Są 
wykonane ze 100% bawełny. Można je prać w 60 stopniach. 
Maseczki zostaną dostarczone pod koniec maja, a następnie doręczone pocztą do domów 
mieszkańcom Gandawy. 
 
Maseczki ochronne są wykonane zgodnie z wytycznymi federalnej służby publicznej ds. zdrowie 
publiczne (FOD Volksgezondheid). Maseczka posiada otwór, który umożliwia umieszczenie filtra. Filtr 
nie jest wymagany do prawidłowego stosowania maseczki. Więcej informacji na temat filtrów pojawi 
się w późniejszym terminie. 
 
Możesz też zrobić swoją własną maseczkę ochronną. W jaki sposób? Informacje znajdziesz na stronie 
www.maakjemondmasker.be. Nie potrzebujesz maszyny do szycia. 
 
Maseczkę ochronną możesz zakupić także w aptece i w supermarkecie. 
Jeżeli nie masz jeszcze maseczki i nie możesz jej zrobić we własnym zakresie, do zakrycia ust i nosa 
możesz użyć szalika lub bandany. 
 

 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 

Czy lokalne ośrodki usługowe Miasta Gandawy są otwarte? 

Wszystkie ośrodki usługowe Miasta Gandawy są zamknięte do 7 czerwca włącznie. 
 
Uwaga: nie zaprzestaliśmy świadczenia usług. Pracownicy wspierają okolicznych mieszkańców 
znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez wizyty domowe i kontakty telefoniczne. Gorące posiłki 
są dostarczane do domu. Wszystkie zajęcia są odwołane. Miejsca spotkań są zamknięte. 
 
 

Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 

Czy domy seniora w Gandawie są otwarte? 

Od 18 maja domy seniora mogą ponownie zezwolić na wizyty w ograniczonym zakresie, z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla mieszkańców, gości i personelu. Domy seniora w mieście 
same decydują, czy/kiedy zgodzić się na odwiedziny oraz o sposobie ich organizacji. Skontaktuj się z 
domem seniora, aby dowiedzieć się, czy wizyty są dozwolone. 
 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

Czy moje dziecko może iść do szkoły? 

Wznowione zostały lekcje i zajęcia dla uczniów 1, 2 i 6 klasy szkoły podstawowej oraz dla uczniów 6 
klasy szkoły średniej. 

http://www.maakjemondmasker.be/
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Dla dzieci, które nie mają jeszcze zajęć, przewidziano opiekę w szkole. Dotyczy to jednak tylko 
rodziców, którzy: 
• pracują w służbie zdrowia i/lub sektorze opieki społecznej, 
• pracują w jednym z kluczowych sektorów publicznych, 
• nie mają innego wyboru, jak pozostawienie dzieci pod opieką dziadków, niezależnie od wieku 
dzieci. 
 

Studenten 

Studenci 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 

Jestem obecnie na stancji. Czy mogę wrócić do swoich rodziców? 

Studenci powinni wybrać najlepiej 1 stałe miejsce pobytu. Na czas kryzysu możesz pozostać na 
stancji albo zamieszkać z rodzicami. 
 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 

Czy uniwersytety i szkoły wyższe są otwarte? 

Nie, uniwersytety i szkoły wyższe są zamknięte. Lekcje odbywają się online. 
 
 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 

W jakich przypadkach mogę jeszcze wrócić na stancję? 

Podstawowa zasada pozostaje niezmieniona: 
• Staraj się pozostawać jak najwięcej w swojej bańce społecznej, a w okresie nauki 
przedegzaminacyjnej oraz na czas egzaminów przebywaj w tym samym miejscu. 
• Możesz odebrać ze stancji swoje własne materiały do nauki. 
• Jeżeli wygasa umowa najmu, dozwolona jest pilna przeprowadzka. Szanuj zasady dystansu 
społecznego. Odłóż przeprowadzkę, jeśli nie jest ona pilna. 
 

Jeśli mimo to wracasz na stancję na okres nauki przedegzaminacyjnej oraz na czas egzaminów i od 18 
maja masz zajęcia, przez pierwszych 14 dni stosuj się do tych wytycznych. Nie wracaj do domu. 

Przegląd najczęściej zadawanych pytań dla studentów mieszkających na stancjach 

Znajdziesz w dziale FAQ voor kotstudenten tijdens de coronacrisis na stronie Kotatgent. 
 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
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IVAGO 

IVAGO 

Zijn de recyclageparken open? 

Czy parki recyklingu są otwarte? 
Otwartych jest pięć parków recyklingu: 

• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (przez Gaardeniersweg) 
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 
 
Do parku recyklingu Gentbrugge może wjechać maksymalnie 7 samochodów. Do pozostałych parków 
może wjechać maksymalnie 12 samochodów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ivago. 

 
Mobiliteit 

Transport 

Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 

Czy mogę nadal korzystać z transportu publicznego? 

Tak, transport publiczny nadal działa. Sprawdź na stronach internetowych dostępne oferty różnych 
przewoźników. Ogranicz się do niezbędnych przemieszczeń. W autobusach, tramwajach i w punktach 
sprzedaży biletów nie można płacić gotówką. Wsiadaj do pojazdu od tyłu. 
Uwaga: wszyscy podróżni powyżej 12 roku życia są zobowiązani do noszenia maseczki ochronnej lub 
chusty/bandany podczas korzystania z transportu publicznego. 
 

 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 

Czy mogę umówić się na wizytę w wydziale Mobiliteitsbedrijf (Zarząd Dróg Miejskich i 

Komunikacji Miejskiej)? 

Okienka wydziału Mobiliteitsbedrijf są zamknięte. Kontakt z wydziałem jest jednak możliwy: 
• telefonicznie: 09 266 28 00 
• drogą mailową: mobiliteit@stad.gent 
 
Jeśli byłeś/aś już umówiony/a wcześniej, zadzwonimy do ciebie i udzielimy informacji telefonicznie. 
 
 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 

Czy kursują autobusy komunikacji wahadłowej i autobusy turystyczne 

(wandelbussen)? 

Autobusy komunikacji wahadłowej pomiędzy park and rides Watersportbaan a Weba/Decathlon i 
centrum miasta kursują w następujących porach: 
 
Od poniedziałku do piątku: 
• od godz. 7 do godz. 10: co 15 minut. 
• od godz. 10 do godz. 16: co 30 minut. 
• od godz. 16 do godz. 19: co 15 minut. 
 
W soboty autobusy komunikacji wahadłowej kursują od 9 do 19, co 30 minut. 
Maseczki ochronne są obowiązkowe. 

Autobusy turystyczne (wandelbussen) nie kursują. 
 

 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 

Czy mogę naprawić rower w punkcie naprawczym de Fietsambassade? 

Punkt naprawczy de Fietsambassade jest znowu otwarty. Każdy jest też mile widziany w 
następujących punktach rowerowych: Fietsendepot, Dampoort, Gent Sint-Pieters i Kattenberg. 
Fietspunt Centrum pozostaje na razie zamknięty. 

Więcej informacji 

  

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 

Czy mogę nadal korzystać z samochodów dostępnych w systemie car-sharingu, 

rowerów i hulajnóg miejskich? 

Tak. Samochody dostępne w systemie car-sharingu, rowery i hulajnogi miejskie uważamy za środki 
transportu. Możesz z nich korzystać. 

 

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 

Czy mogę wyrobić prawo jazdy? 

Wznowione zostają teoretyczne i praktyczne lekcje jazdy oraz egzaminy. Nauka jazdy na drodze 
publicznej stanowi przemieszczenie dozwolone. 

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Kan ik nog een taxi nemen? 

Czy mogę wziąć taksówkę? 

Tak. Możesz wziąć taksówkę. Między każdą osobą musi być zachowana minimalna odległość 1,5 
metra. Liczba osób przebywająca w taksówce zależy od wielkości samochodu. 
Jedna rodzina może jechać jedną taksówką, zasada dotycząca odległości nie ma tu zastosowania. 
To samo dotyczy systemu carpooling. 
 
 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

Czy są przeprowadzane kontrole opłat parkingowych? 

Tak. Od 18 maja ponownie przeprowadzane są kontrole opłat parkingowych. 
 

 

Lage-emissiezone 
Strefy niskiej emisji (LEZ) 
 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 

Czy w dalszym ciągu obowiązują strefy niskiej emisji? 
Tak. Od poniedziałku 18 maja zostaniesz ponownie ukarany/a mandatem, jeśli prowadzisz pojazd 
niedopuszczony w strefie LEZ. 

 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 

Mam wizytę w sprawie LEZ w AC Zuid. Czy dojdzie ona do skutku? 
Do 2 czerwca wizyty są możliwe tylko w poniedziałki, środy i piątki, przed południem. 
Chcesz umówić się na nowe spotkanie? Skorzystaj z tej strony. 
Możesz również zadzwonić pod numer: 09 210 10 30. 
 

 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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Handel en horeca 

Handel i gastronomia 

Welke winkels zijn open? 

Które sklepy są otwarte? 

Sklepy mogą być ponownie otwarte od 11 maja, pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad 
dystansu społecznego. 
Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 20 m², mogą wejść jednocześnie dwie osoby, o ile 
zagwarantowana jest odległość 1,5 metra. 
 
Wyjątki (pozostają zamknięte): 
• salony masażu 
• centra odnowy biologicznej, w tym sauny 
• centra fitness 
• kasyna, salony gier i zakłady bukmacherskie 
 
Dla wyżej wymienionych działalności zabronione jest również świadczenie usługi w domu. 
 
Odkryj tutaj kilka wskazówki jak bezpiecznie robić zakupy. 

 

Zijn cafés en restaurants open? 

Czy kawiarnie i restauracje są otwarte? 

Wszystkie kawiarnie, restauracje i sale zabaw pozostają zamknięte. 
Restauracje oferujące dostawę do domu, catering lub drive-in mogą ponownie otworzyć kuchnie. 
Również tutaj należy wziąć pod uwagę przepisową odległość między osobami (co najmniej 1,5m²) i 
unikać długich kolejek. 
 
Odbiór posiłków jest dozwolony (włączając lodziarnie). Odbiór samych napojów jest zabroniony, 
także w kawiarniach i tym podobnych lokalach. 
 
Spożywanie dań i napojów na miejscu w restauracjach, kawiarniach, smażalniach frytek, barach 
kanapkowych i barach z przekąskami, a także w stołówkach zakładowych jest zabronione. 
 
Uwaga: właściciele restauracji, kawiarni, smażalni frytek, barów kanapkowych i barów z przekąskami 
mają obowiązek umieszczenia swoich mebli tarasowych w środku. 
 

 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
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Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 

Chcę wspierać lokalnych handlowców w Gandawie, ale jak w obecnej sytuacji mogę 

kupować lokalnie? 

Nadal można kupować lokalnie w Gandawie. Wygodny przegląd różnych interesujących platform 

internetowych i lokalnych inicjatyw znajdziesz tutaj. 

 
Znasz jakąś inicjatywę lub platformę? Daj nam znać przez puurgent@stad.gent 
 
 

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

Czy salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte? 

Tak. Pamiętaj jednak o następujących zasadach: 

• 1 klient na 10 m². Jeśli Twój lokal jest mniejszy niż 20m², możesz przyjąć dwóch klientów, jeśli 
możesz zagwarantować odległość 1,5 metra. 

• Na wizytę u fryzjera lub w salonie kosmetycznym trzeba się wcześniej umówić. 
• Klienci czekają na zewnątrz. 
• Toalety (chyba że w nagłych przypadkach) nie są dostępne dla klientów. 
• Nie podaje się żadnych napojów ani przekąsek. 
• Między każdym stanowiskiem pracy należy zachować odległość 1,5 metra. 
• Personel oraz klienci powyżej 12 roku życia mają obowiązek noszenia maseczki ochronnej. 
• Solaria są otwarte. Środki higieniczne narzucają indywidualne korzystanie z kabiny (1 osoba 
na kabinę). Kabina jest dezynfekowana po użyciu. 
 

Blijven alle logementen open in Gent? 

Czy wszystkie ośrodki noclegowe w Gandawie są otwarte? 

Hotele mogą być otwarte, ale tylko na nocleg. Bary, restauracje (pomieszczenia wspólne), sale 
konferencyjne i pomieszczenia przeznaczone do zajęć rekreacyjnych pozostają zamknięte. Obsługa 
pokojowa jest dozwolona. Możesz zatem jeść i pić w pokoju. 
 
Pamiętaj, że wiele hoteli jest zamkniętych. Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na 
stronach internetowych hoteli. 
 
Meble tarasowe należy wnieść do środka. 
 
Mieszkania do użytku rekreacyjnego i turystycznego, takie jak: domki letniskowe, kempingi, B&B, 
parki wakacyjne i Airbnb, są zamknięte. 

 
 
 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Gaan de markten en ambulante handel door? 
Czy mogą być organizowane targi i handel obwoźny? 
 

Od 11 maja handlarze obwoźni mogą ponownie prowadzić swoją działalność. Od 18 maja mogą 
odbywać się ponownie targi. 

Wszystko musi przebiegać w sposób bezpieczny. Należy stosować się do nałożonych środków. 

Więcej informacji na temat nałożonych środków 

 

Werken en ondernemen 
Praca i przedsiębiorstwa 
Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 

Czy Centrum Wsparcia Przedsiębiorców w Gandawie jest otwarte? 

Tak, ale tylko za pośrednictwem maila, pod adresem ondernemen@stad.gent lub pod numerem 09 
210 10 60. 
Najlepiej zadać pytanie drogą mailową. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9 do 12:30 i od 14 do 16. Jeśli nie będziemy w stanie natychmiast odebrać telefonu, możesz zostawić 
wiadomość. Oddzwonimy do ciebie tak szybko, jak to możliwe. 
 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 

Czy  realizowane są zlecenia w ramach programu aktywizacji zawodowej wijk-

werken? 

Realizowane są jedynie zlecenia związane z opieką u osób prywatnych i w organizacjach 
opiekuńczych, pod warunkiem, że obie strony wyrażają na to zgodę i przestrzegają zasad dotyczących 
higieny i odległości. 
 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

Czy punkty aktywizacji zawodowej (Werkpunten) Miasta Gandawy są otwarte? 

Punkty aktywizacji zawodowej są tymczasowo zamknięte. 
Możesz jednak skontaktować się z nami pod adresem e-mail werk@stad.gent lub pod numerem 09 
266 83 00, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12.30 i od 14 do 16. 
 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 

Muszę przekroczyć granice w celach służbowych. Jak mogę to zrobić? 

• Pracownicy przygraniczni w kluczowych sektorach i zawodach 
              Ściągnij winietę, aby bez problemu przekroczyć granicę. Poproś swojego pracodawcę 

o wydrukowanie winiety w kolorze. Umieść ją za przednią szybą, po stronie kierowcy. 
 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
mailto:ondernemen@stad.gent
mailto:werk@stad.gent
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
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-> Ściągnij winietę w j. niderlandzkim 
-> Ściągnij winietę w j. francuskim 
-> Ściągnij winietę w j. angielskim 
-> Ściągnij winietę w j. niemieckim 
 
Listę kluczowych sektorów i zawodów znajdziesz w załączniku do Rozporządzenia Ministra z dnia 18 
marca 2020 r.. 
  
• Pracownicy przygraniczni, którzy NIE pracują w kluczowym sektorze lub zawodzie, 

muszą na podstawie formularza „Certificate proving the need to cross the border”, wykazać, 
że potrzebują przekroczyć granicę w celach służbowych. Wypełnij formularz jednorazowo i okaż go 
przy przekraczaniu granicy. 
 
 

Mag ik kortingsacties organiseren? 

Czy mogę organizować kampanie rabatowe? 

Tak. Oferowanie zniżek jest ponownie dozwolone. 
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 

Jak mogę bezpiecznie wznowić działalność (handlową)? 
W trosce o bezpieczne i zdrowe przywrócenie działalności, sporządziliśmy listę konkretnych działań, 
które możesz podjąć jako przedsiębiorca, sklep lub handlarz obwoźny. 
 

 

Cultuur, sport en vrije tijd 
Kultura, sport i czas wolny 
 

Mogen recreatieve activiteiten nog? 

Czy zajęcia rekreacyjne są dozwolone? 

Działalność kulturalna, społeczna, folklorystyczna, rekreacyjna oraz działalność związana z organizacją 
uroczystości, jest zabroniona. Dotyczy to działalności w sektorze publicznym i prywatnym. 
 
Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest dozwolona, a nawet zalecana. Czas na świeżym 
powietrzu można spędzać wspólnie z członkami rodziny mieszkającymi pod jednym dachem i/lub z 
dwojgiem przyjaciół. Muszą to być zawsze te same osoby. Ważne jest, aby zachować dystans 
społeczny. 
  
Korzystanie z samochodu jest dozwolone tylko w celu przemieszczania się (np. dojazd do lasu 
znajdującego się w rozsądnej odległości lub do klubu sportowego). 
 
Szukasz inspiracji do tego, co można robić w Gandawie? Odkryj szereg kreatywnych rozwiązań 
cyfrowych na stronie uitingent.be 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
https://uitin.gent.be/blikvangers
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Cultuur 

Kultura 

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 

Czy mogę odwiedzić muzea i domy historyczne w Gandawie? 

Tak, muzea w Gandawie i domy historyczne są ponownie otwarte od 18 maja. Muzea można 
zwiedzać w normalne dni otwarcia. Możesz zwiedzać muzeum samodzielnie lub ze współlokatorami. 
W każdym muzeum obowiązuje ograniczona liczba zwiedzających. Bilety muszą być kupione lub 
zarezerwowane z wyprzedzeniem. Podczas wizyty podążaj wyznaczoną drogą. Załóż maseczkę 
ochronną. 

Więcej informacji 

 

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 

Czy w tym roku odbędą się Gentse Feesten? 

De Gentse Feesten zostały odwołane. Wszystkie duże imprezy masowe są zakazane do 31 sierpnia 
2020 r. Gentse Feesten były planowane na 17-26 lipca 2020 r., zatem nie mogą się odbyć. Więcej 
informacji 

Sport 

Sport 

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 

Czy baseny i obiekty sportowe są otwarte? 
Wszystkie kryte obiekty sportowe, w tym baseny i hale sportowe, pozostaną zamknięte do 7 czerwca 
włącznie. 
Zewnętrzne obiekty sportowe mogą zostać otwarte pod określonymi warunkami: 

• jest to sport bezkontaktowy, 
• można zagwarantować dystans społeczny, 
• przestrzegane są wytyczne dotyczące koronawirusa, 
• szatnie, prysznice i stołówki pozostają zamknięte. 

 
Lekcje sportowe i sesje treningowe mogą odbywać się tylko w plenerze. Możesz uprawiać sport z 
maksymalnie dwiema innymi osobami. Zawsze należy zachować odległość 1,5 metra. 
 
W parku Blaarmeersen odkryte korty tenisowe są dostępne dla wszystkich. Sprawdź warunki tutaj. 
Jazda na deskorolce w skate parku (na parkingu centralnym) i zajęcia ogólnosportowe na boisku do 
koszykówki są dozwolone. Obecnych może być maksymalnie 20 osób, w tym 1 osoba dorosła. 
Zabronione jest organizowanie zawodów. Cała pozostała infrastruktura, taka jak parkingi i kemping, 
pozostaje zamknięta. 

 

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 

Czy jako klub możemy prowadzić treningi lub lekcje grupowe? 
Tak. Pod poniższymi warunkami: 

• zajęcia muszą odbywać się całkowicie na zewnątrz; 

• podczas zajęć należy przestrzegać bezpiecznej odległości 1,5 metra; 

• ponadto, szatnie, prysznice, pomieszczenia sanitarne i stołówki pozostają zamknięte; 

• wskazane jest używanie własnego sprzętu lub zadbanie o dokładną dezynfekcję materiału; 

• ponadto, wymagana jest obecność trenera, a grupa nie może być większa niż 20  
 osób. 

Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 

Miałem/am już rezerwację w hali sportowej. Co teraz? 

W przypadku krytych obiektów sportowych, wszystkie rezerwacje do 7 czerwca włącznie zostały 
odwołane. 
W przypadku obiektów na świeżym powietrzu, wszystkie rezerwacje na zajęcia grupowe zostały 
bezpłatnie odwołane do 31 maja. 
 
Stali użytkownicy, którzy chcą wznowić treningi, mogą dokonać rezerwacji wyłącznie drogą mailową 
(sportdienst@stad.gent), podając przy tym następujące informacje: 
• pożądana rezerwacja klubu z infrastrukturą i miejscem, godzinami i grupą docelową, 
• krótkie wyjaśnienie, jak bezpiecznie ćwiczyć, zgodnie z obowiązującymi środkami. 
 
Jeśli masz rezerwację w pozamiejskiej infrastrukturze sportowej, skontaktuj się z tamtejszym 
organizatorem zajęć sportowych. 
 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 

Jakie zasady obowiązują w Topsporthal? 

Wszystkie zajęcia w Topsporthal, w tym Sport Vlaanderen, zostają tymczasowo wstrzymane do 7 
czerwca. 

• W przypadku rezerwacji na zajęcia, które miałyby odbyć się przed 8 czerwca, można 
wybrać pomiędzy zwrotem pieniędzy a zmianą rezerwacji. W przypadku zajęć od 8 
czerwca, ogólne warunki (rezygnacji) pozostają w mocy. 

• Rezerwacje noclegów w Ośrodkach Sportu i Rekreacji można przenieść na inny 
termin w roku 2020. 

• Co do obozów sportowych, nie ma jeszcze ostatecznych wytycznych. Więcej 
informacji pojawi się w późniejszym terminie. 

 
Masz pytania? Skontaktuj się ze Sport Vlaanderen pod numerem 09 244 72 22, napisz maila na adres 
gent@sport.vlaanderen lub śledź najświeższe informacje na stronie www.sport.vlaanderen. 
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Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 

deze ingehaald of terugbetaald? 

Biorę udział w zajęciach sportowych organizowanych przez Wydział Sportu, ale 

zostały one odwołane. Czy zajęcia zostaną nadrobione, czy otrzymam zwrot 

pieniędzy? 

Zajęcia są odwoływane i nie zostaną nadrobione. Wszystkie trwające zajęcia zostały Uczestnicy 
otrzymali wiadomość na ten temat. Nie powinno być problemu ze zwrotem pieniędzy. 

 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

Czy mogę nadal zapisać się na obóz lub kurs? 

Tak. Rezerwacji obozu lub kursu możesz dokonać online, dzwoniąc pod numer 09 266 80 00 lub 
pisząc na adres email: sportdienst@stad.gent. 
 
 

 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 

verlengen? 

Mój karnet na pływalnię lub karta sportowa wygaśnie w ciągu kilku tygodni. Czy mogę 

je odnowić? 

Jeśli posiadasz karnet na pływalnię, kartę sportową lub karnet na kilka wejść, po kryzysie możesz go 
przedłużyć o liczbę miesięcy, w których dany ośrodek był zamknięty. W tej chwili nie musisz nic robić. 
Po zakończeniu stosowania środków będzie możliwość załatwienia tej sprawy od ręki. 

 

Zijn watersporten toegestaan? 

Czy sporty wodne są dozwolone? 

Tak, sporty wodne takie jak wędkowanie, nurkowanie, wioślarstwo i kajakarstwo są ponownie 
dozwolone. Muszą być one uprawiane na wolnym powietrzu i z zachowaniem odpowiedniej 
odległości (1,5 metra). Możesz również uprawiać sport tylko z osobami, z którymi mieszkasz pod 
jednym dachem i/lub z dwojgiem przyjaciół (zawsze z tymi samymi osobami). 

Od poniedziałku, 18 maja można również uprawiać wyżej wymienione sporty ponownie w kontekście 
klubowym, w plenerze, w grupie maksymalnie 20-osobowej i pod nadzorem trenera. 
 

 

 

Vrije tijd 
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Czas wolny 

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

Jak przebiega robienie zakupów w Gandawie od 11 maja? 

Wraz z policją i partnerami zewnętrznymi, miasto Gandawa opracowało plan działania. W ten sposób 
można bezpiecznie udać się na zakupy. 

Na ulicach handlowych trzymaj się prawej strony. Na ulicach obecni są koordynatorzy sklepowi. W 
centrum postawione zostały umywalki, w których można umyć ręce. 

Więcej informacji 

Groen en Milieu 

Ekologia i środowisko 

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

Czy nadal odbywa się zwalczanie szkodników? 

W sprawie zgłoszeń karaluchów i szczurów można obecnie skontaktować się ze Służbami Utrzymania 
Czystości Miasta. Możesz skontaktować się z działem zwalczania szkodników od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8 do 13 pod numerem 09 323 66 66. 
 
Podczas wizyt domowych prosimy: 

• dokładne przewietrzyć dom przed wizytą, 

• zachować przepisową odległość, 

• poczekać w innym pokoju, 

• jeżeli jesteś chory/a, nasi pracownicy mają zakaz wstępu do mieszkania. 
 
 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 

Czy mogę pracować na działce lub w ogrodzie społecznym? 

Praca na działce lub w ogrodzie społecznym jest dozwolona przy zachowaniu następujących zasad: 
• ściśle przestrzegaj zasad higieny; 
• dystans społeczny - zachowaj odległość co najmniej 1,5 metra od innych osób. Możesz  

zajmować się pracą w ogródku wspólnie z członkami rodziny mieszkającymi pod jednym 
dachem i/lub z dwojgiem przyjaciół (zawsze te same osoby); 
• spotkania w grupach są zabronione. 
 

Na działkę lub do ogrodu możesz pojechać samochodem. 
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