Nowe zasady i ograniczenia w związku z COVID-19
Od 24 października cała Polska stała się tzw. „czerwoną strefą”. Wraz z wejściem w życie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wprowadzono szereg nowych ograniczeń.

Do zasłaniania ust oraz nosa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Przez ostatnie miesiące nakaz
taki obowiązywał np. w sklepach lub komunikacji miejskiej. Obecnie obowiązuje na
terytorium całej Polski🇵🇱 z wyłączeniem wyliczonych w rozporządzeniu miejsc np. lasy,
parki, ogrody botaniczne, plaże. Możemy do tego wykorzystać maseczki jednorazowe,
bawełniane, przyłbice czy nawet jakąś część odzieży. Z obowiązku zasłania ust oraz nosa
zwolnione są dzieci do 5 roku życia. Osoby, które mają problemy z oddychaniem,
niepełnosprawne lub niesamodzielne również są zwolnione z obowiązku zakrywania ust oraz
nosa, jednak muszą posiadać odpowiednie, potwierdzające zaświadczenie lekarskie.
A co zakupami? Sklepy w zasadzie funkcjonują normalnie. Wprowadzone zostały jednak
limity osób, które jednocześnie mogą przebywać w sklepie. W sklepach o powierzchni do 100
m2 może jednocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób na stanowisko kasowe, a w sklepach
powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. Ponadto, każdy z nas spotkał się już pewnie z odmową
wejścia do sklepu pomiędzy godziną 10.00-12.00 te godziny zostały zarezerwowane
wyłącznie dla osób powyżej 60 roku życia, co ma na celu zminimalizować ryzyko związane z
podwyższonym ryzkiem zachorowania osób w podeszłym wieku. Godziny dla seniora
dotyczą sklepów spożywczych, targowisk (straganów), aptek, drogerii oraz obiektów
świadczących usługi pocztowe. Oczywiście zakupy osoby starsze mogą zrobić o dowolnej
porze, pozostaje to kwestią wyboru.
W życie wszedł również obowiązek noszenia rękawic jednorazowych lub stosowaniu
środków do dezynfekcji rąk w obiektach handlowych lub usługowych powyżej 2000m2,
placówkach handlowych (np. sklep, stoisko, hurtownia, skład węgla, skład materiałów
budowlanych, dom towarowy), na stacjach paliw, targowiskach (straganach). Wskazane
powyżej podmioty są obowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do
dezynfekcji rąk. Obowiązek zakładania rękawiczek jednorazowych nie dotyczy osób, które
nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności.
Obostrzenia nie ominęły również szkół oraz uczelni wyższych, które do odwołania
przechodzą po raz kolejny na naukę w trybie zdalnym. Wyjątkiem są przedszkola oraz klasy
I-III szkół podstawowych, które póki co funkcjonują normalnie. Te zasady mają
obowiązywać do 8 listopada 2020r.
Zasady, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa dotknęły także branże
gastronomiczną. Wprowadzono zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Jedzenie może
być wydawane wyłącznie na wynos. W przypadku schronisk górskich czy restauracji
hotelowych lub jakichkolwiek miejsc, które zapewniają nocleg restauracja może
funkcjonować normalnie ale tylko dla gości zameldowanych na co najmniej jedną dobę

hotelową. Tak, więc póki co branża hotelowa może działać normalnie oczywiście z
zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Swoją działalność zawiesiły również
sanatoria, w przypadku rozpoczętego pobytu jest możliwość dokończenia go w innym
terminie po wznowieniu pracy placówki.
Ograniczenia dotknęły również podmioty świadczące usługi w zakresie sportu i rekreacji. Do
odwołania zawieszona została działalność klubów i centrów fitness, siłowni, basenów,
aquaparków.. Dobrą wiadomością dla osób uczęszczających na różnego rodzaju rehabilitacje,
że takie zajęcia są dopuszczalne.

Dobrą wiadomością dla Pań ale i nie tylko jest to, że zakłady fryzjerskie, salony
kosmetyczne, tatuażu funkcjonują normalnie oczywiście z zachowaniem odpowiednich zasad
sanitarnych. Podobnie gabinety lekarskie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że poczekalnie
zostają wyłączone, więc na umówione wizyty trzeba przychodzić punktualnie oraz bez osób
towarzyszących.

Ograniczona została także swoboda przemieszczania się pewnych kategorii osób.
Osoby do 16 roku życia nie mogą się poruszać bez opieki osoby dorosłej od poniedziałku do
piątku w godz. od 08:00 do 16:00, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do
szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania. Zakaz ten nie
obowiązuje w weekendy.
Osoby które ukończyły 70 rok życia mogą przemieszczać się wyłącznie w celu:
- wykonywania czynności zawodowych,
- zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego
(np. zakupy, wizyta lekarska),
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub
obrzędów religijnych.

Zasada skutecznej walki z koronawirusem DDMA+W
✅Dystans
✅Dezynfekcja
✅Maseczka
✅Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
✅Wietrzenie

W wolnej chwili zachęcamy do przeczytania rozporządzenia z dnia 9 października 2020r. na
podstawie, którego zostały określone nakazy oraz ograniczenia w związku z pandemią
COVID-19
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf
Aktualne informację można śledzić na oficjalnej stronie Ministerstwa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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