Koronawirus w Polsce. Jakie obostrzenia wprowadził rząd w dniu 31.03.2020r.?



wymóg utrzymania co najmniej dwóch metrów odległości między osobami w przestrzeni
publicznej. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi
wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się
samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.



Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18. roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką
dorosłego opiekuna.
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez
opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich
obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
̶ dojazdu do i z pracy,
̶ wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
̶ czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.



Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich Ograniczenie
dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc
parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków
jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.



Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom. I tak:


stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,



pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów
dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.


Liczba klientów w sklepie, na targu i poczcie
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu
i poczcie Na czym polega?
Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu
usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów
płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na
terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów
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.
Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów,
to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na
jej terenie może przebywać 10 osób.


Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.



Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów
tatuażu i piercingu.



Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np.
wizyty w domach nie wchodzą w grę. Obowiązuje od: 1 kwietnia



Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.



zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe,-goście, którzy przebywają w tych obiektach w
momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia. Nie dotyczy
to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania
obowiązków służbowych.



Rozszerzona zostaje lista osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej.
Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
-wracają z zagranicy,
-miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
-przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na
terytorium RP (od 27.03.2020),
-mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie
1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).



Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
-w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,

-spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
-w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu –
one również muszą zostać poddane kwarantannie,
-w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy
koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
-Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie
mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.


Obowiązuje do: odwołania.



Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy
pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary
finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej
wysokości kary jest zawsze indywidualna.



Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to
wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.



Samochody większe niż 9-osobowe:
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym
transportem prywatnym.



Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może
być zajęta.
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.



w punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji
lady i np. terminala po każdym kliencie

