NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W
ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – 24.03.2020
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:




dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej
pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub
osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy,
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy
rodzin.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich zalecenia Głównego Inspektora
Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków organizacyjnych, dezynfekcji powierzchni, czyszczenia oraz
wzmożonych zasad higieny.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
Czy aby przyjechać do pracy muszę posiadać specjalnie zaświadczenie?
Nie ma wytycznych i wymogów odnośnie form potwierdzania tego, że jest się pracownikiem przemieszczającym się do pracy. Jednak zaświadczenia o
zatrudnieniu zostały już przygotowane i dla osób, które chcą mieć takie poświadczenie, są one dostępne u bezpośrednich przełożonych.

Nie mogę pracować zdalnie. Czy mogę przemieszczać się do miejsca pracy?
Tak. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą pracowników w drodze do i z pracy.

Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, pójść pobiegać lub wyjść z dziećmi na plac zabaw?
Nie, wprowadzone obostrzenia w przemieszczaniu się po to, aby ograniczyć kontakty z ludźmi na czas walki z epidemią koronawirusa. Nowe zasady nie dotyczą
jednak dojazdu do i z pracy, załatwiania spraw niezbędnych do codziennego funkcjonowania - takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Wyjścia
rekreacyjne do parku, lasu, na spotkania są zakazane.

W jakim zakresie obowiązują ograniczania w przemieszczaniu się?
Do 11 kwietnia obowiązuje zakaz przemieszczania się za wyjątkiem:
- drogi do i z pracy,
- wolontariatu w walce z koronawirusem,
- niezbędnych spraw życia codziennego,
- uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w których nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

Czy będę mógł wyjść z domu i zrobić zakupy/ wyprowadzić psa/ pójść do lekarza?
Tak. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Jest to właśnie
robienie zakupów, wyprowadzenie psa, wizyta u lekarza.

Źródło: MINISTERSTWO ZDROWIA https://www.gov.pl/; GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY https://www.gis.pl/; KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW https://www.premier.gov.pl/

