Kolejne obostrzenia. Cały kraj w czerwonej strefie
Tweetnij
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier Mateusz Morawicki oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski
poinformowali o kolejnych obostrzeniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID19. Od soboty 24 października cały kraj zostaje objęty czerwoną strefą.
Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą
się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej - mówił podczas konferencji Morawiecki. Dodatkowo od poniedziałku
uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Decyzja ta ma zdaniem szefa rządu ograniczyć kontakty
społeczne i zmniejszyć natężenie ruchu w publicznych środkach transportu. W godzinach od 8 do 16 młodzież będzie mogła
poruszać się po ulicach jedynie pod opieką dorosłych.
Wprowadzone zostało także ograniczenie dotyczące zgromadzeń, imprez i spotkań do 5 osób spoza gospodarstwa
domowego. Ograniczenia w przemieszczaniu się mają dotyczyć również seniorów po 70. roku życia.
Rząd zdecydował, że lokale gastronomiczne od soboty nie będą mogły prowadzić działalności stacjonarnej. Możliwe będą
jedynie oferty na wynos i na dowóz.
Pozostałe obostrzenia wprowadzone w ubiegłych tygodniach zostają zachowane. Przypomnijmy, że zajęcia dla uczniów
szkół ponadpodstawowych prowadzone są zdalnie. Wprowadzony został zakaz organizacji wesel czy rodzinnych imprez
okolicznościowych. W sklepach i punktach handlowych obowiązuje limit – 5 osób na jedną kasę. Wydarzenia sportowe
nadal będą się odbywały bez udziału publiczności, natomiast w wydarzeniach kulturalnych limit wynosi 25%. Działalność
basenów, siłowni oraz aquaparków jest zawieszona.
– Pandemia to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, dlatego apeluję o to, aby stosować się do ograniczeń. Dbajcie o
siebie, myjcie często ręce i zachowujcie dystans społeczny – podkreśla Prezydent Maciej Glamowski.
Ważne numery dla mieszkańców potrzebujących pomocy:
Infolinia NFZ – 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 604 968 014
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 667 117 207
Pomoc Psychologa – 609 003 546 (dyżur pn-pt 8.00-15.00)
Centrum Opieki nad Zwierzętami, w sprawie wyprowadzania psów podczas kwarantanny – 56 450 42 28 (dyżur pn-nd 8.0020.00)
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