Gmina Zgorzelec
https://gmina.zgorzelec.pl

Etap odpowiedzialno?ci przed?u?ony do 31 stycznia

Trudna sytuacja w Europie dotycz?ca COVID-19 oraz wci?? wysoka liczba osób w szpitalach
i pod respiratorami w Polsce powoduj?, ?e konieczne jest przed?u?enie obowi?zuj?cych
obostrze? zwi?zanych z pandemi? do 31 stycznia. 18 stycznia uczniowie klas I-III wróc? do
szkó? w ?cis?ym re?imie sanitarnym.
Dotychczasowe zasady bezpiecze?stwa dotycz?ce zamkni?cia lub ograniczenia np. niektórych
bran? gospodarki b?d? obowi?zywa?y tak?e po 17 stycznia – do 31 stycznia. O tym, co b?dzie
dalej, zadecydujemy my sami.
Najwa?niejsze obostrzenia zwi?zane z COVID-19
Obowi?zuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odleg?o?ci mi?dzy pieszymi.
Konieczne jest zas?anianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie,
w przychodni czy w ko?ciele.
Ograniczona jest dzia?alno?? galerii handlowych – otwarte pozostaj? tam np. tylko apteki
czy sklepy z artyku?ami spo?ywczymi.
Obowi?zuje zakaz dzia?alno?ci stacjonarnej restauracji – mo?liwy jest jedynie dowóz oraz
podawanie ?ywno?ci na wynos.
Ograniczone jest prowadzenie dzia?alno?ci hotelarskiej (z wyj?tkami).
Nieczynne s? stoki narciarskie.
Zawieszona jest dzia?alno?? placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
Obowi?zuje zakaz dzia?alno?ci klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc
udost?pnionych do ta?czenia.
Zawieszona jest dzia?alno?? basenów, aquaparków, si?owni, klubów i centrów fitness (z
wyj?tkami).
?rodkami transportu zbiorowego mo?e podró?owa? ograniczona liczba osób.
W ko?cio?ach obowi?zuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu
odleg?o?ci nie mniejszej ni? 1,5 m.
W zgromadzeniach publicznych mo?e uczestniczy? max. 5 osób.
Obowi?zuj? godziny dla seniorów (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10:00 – 12:00).
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Obowi?zuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczysto?ci oraz
przyj?? okoliczno?ciowych.
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mog? odbywa? si? wy??cznie on-line.
Obowi?zuj? ograniczenia zwi?zane z przekraczaniem granicy i ruchem mi?dzynarodowym.

Powrót klas I-III do szkó?
Mamy gotowe wytyczne sanitarne oraz harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na
obecno?? SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkó? podstawowych. Ministerstwo Nauki i
Edukacji odby?o szereg rozmów z kuratorami o?wiaty, Rad? Konsultacyjn? ds. bezpiecze?stwa w
edukacji, G?ównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.
Powrót uczniów klas I-III do szkó? odb?dzie si? 18 stycznia w ?cis?ym re?imie sanitarnym.
Wytyczne w du?ej mierze opieraj? si? na zapisach znanych ju? z wrze?nia 2020 r. Nauczycieli
mog? wykona? test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach inspekcji sanitarnej
oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników
szkó? opublikowane zostan? na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji SanitarnoEpidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Rz?d wspiera polskich przedsi?biorców
Wsparcie wyp?acone firmom i pracownikom z Tarczy Antykryzysowej, Finansowej i Pomocowej
przekroczy?o 170 mld z? i uratowa?o ponad 5 mln miejsc pracy.
Polskich przedsi?biorców wespr? tak?e rozwi?zania przewidziane w Tarczy Bran?owej m.in.
zwolnienie ze sk?adek ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego ?wiadczenia
postojowego w wysoko?ci 2080 z?, dop?ata dla przedsi?biorców w wysoko?ci 2 tys. z? do ka?dego
miejsca pracy, w tym umowy zlecenie, dotacja w wysoko?ci do 5 tys. z? oraz zawieszenie op?aty
targowej w 2021 roku.
Komisja Europejska zatwierdzi?a za?o?enia Tarczy Finansowej PFR 2.0, która zak?ada
wyp?acenie 13 mld z? dla mikro i ?rednich firm. Polski rz?d wesprze finansowo przedsi?biorców z
38 bran?, najbardziej dotkni?tych skutkami wywo?anymi pandemi? koronawirusa. Uprawnione
firmy b?d? mog?y sk?ada? wnioski ju? od 15 stycznia do 28 lutego br.
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Trwa akcja szczepie? przeciw COVID-19
Dysponujemy skuteczn? broni? w walce z wirusem - szczepionk?. Trudny czas pandemii b?dzie
dobiega? ko?ca z ka?d? kolejn? zaszczepion? osob?. Dopóki du?a cz??? spo?ecze?stwa nie
zaszczepi si? na koronawirusa, b?dziemy musieli nadal przestrzega? podstawowych zasad
bezpiecze?stwa.
Obecnie nasz kraj jest w pierwszej 10 pod wzgl?dem liczby wykonywanych szczepie? w Unii
Europejskiej. W Polsce uda?o si? zaszczepi? ju? ponad 200 tys. osób.
Aktualnie trwaj? szczepienia w tzw. grupie „zero”, czyli przeznaczone dla osób, które walcz? na
pierwszym froncie z COVID-19. S? to m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, personel
pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych czy pracownicy domów pomocy
spo?ecznej.
W kolejnym etapie, który rozpocznie si? 15 stycznia, ze szczepie? b?d? mogli skorzysta?
pensjonariusze domów pomocy spo?ecznej oraz zak?adów opieku?czo-leczniczych piel?gnacyjnoopieku?czych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Tego dnia rozpocznie si? tak?e rejestracja do
szczepienia dla osób powy?ej 80. roku ?ycia, która potrwa do 21 stycznia. W nast?pnym kroku
zaszczepione zostan? osoby powy?ej 70. roku ?ycia oraz s?u?by mundurowe, w tym Wojsko
Polskie oraz nauczyciele. Rejestracja pacjentów powy?ej 70. roku ?ycia rozpocznie si? od 22
stycznia.
Wi?cej informacji
?ród?o: gov.pl
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