Uwaga ! Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju
Od 24 października 2020r. obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce.
Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia
społecznego. Będą to:
•
•

•
•
•

•

objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;
w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku
życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub
wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów;
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu
prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w
przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w
rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania
czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia
codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Dla przypomnienia podajemy obowiązujące obostrzenia dla strefy czerwonej:
• limit osób w sklepach będzie wynosił 5 na jedną działającą kasę;
• zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje)
• maksymalnie 1 osoba na 7 metrów kwadratowych w kościołach;
• w transporcie publicznym nie może być zajętych więcej, niż 50 proc. Miejsc. siedzących lub 30 proc.
wszystkich miejsc.
• uczelnie wyższe i szkoły średnie przechodzą na nauczanie zdalne (poza zajęciami praktycznymi).
• zamknięte zostają aquaparki, baseny i siłownie.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Rząd uruchomił program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego będzie
świadczona pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa. Koordynatorem programu jest Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej.
Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad
postępowania:
•
•
•
•
•

Dystans
Dezynfekcja
Maseczka
Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i
nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też
często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.
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