Rząd wprowadził nowe ograniczenia w walce z koronawirusem

2 metry odległości między osobami w przestrzeni publicznej, wyjście z domu
osoby poniżej 18 lat tylko z dorosłym opiekunem, zakupy i praca w
rękawiczkach – dziś rząd ogłosił nowe ograniczenia.

Co ważne wymóg utrzymania co najmniej dwóch metrów odległości między
osobami w przestrzeni publicznej dotyczy także rodzin i bliskich. Wyjątkiem są
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia) oraz 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.
Do sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do
każdego lokalu usługowego mogą wejść maksymalnie trzy osoby na każdą
kasę.
Podobne zaostrzenia dotyczą również targów, straganów i bazarków. Z tą
różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż
trzykrotność liczby punktów handlowych.
W urzędzie pocztowym może przebywać jednocześnie tyle osób, ile wynosi
liczba okienek pocztowych pomnożona przez dwa.
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Ponadto od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w
jednorazowych rękawiczkach.
W godzinach od 10.00 do 12.00 sklepy będą obsługiwać jedynie osoby
powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe
pozostają dostępne dla wszystkich.
Rząd zawiesza działalność salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz studiów
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tatuaży. Wprowadzony jest również zakaz wykonywania zabiegów
rehabilitacyjnych i masaży, chyba, że bezwzględnie wymaga tego stan
zdrowia.
Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Osoby, które obecnie są
tam zakwaterowane muszą opuścić te miejsca do 2 kwietnia. Nie dotyczy to
jedynie osób, które są w delegacji i wykonują obowiązki służbowe.
Ponadto obowiązkowej kwarantannie domowej będą podlegać wszyscy, którzy
mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.
Urzędy mają wykonywać obowiązki zdalnie.
Premier zapowiedział również ograniczenie dostępu do plaż, parków,
bulwarów i miejsc rekreacyjnych.
Rząd wprowadził też limit miejsc w transporcie prywatnym podobnie jak w
środkach komunikacji publicznej. Jeśli więc np. w busie jest 20 miejsc, to do
samochodu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Nowe ograniczenia dotyczą także miejsc pracy. Pracodawcy będą musieli
zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska
pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy
mają ponadto obowiązek używania rękawiczek.
Za złamanie zakazów grozi kara od pięciu do nawet 30 tys. zł.
Więcej informacji na stronie rządu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

