Gmina Grzmiąca

Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób
i nauka zdalna

Walka z IV falą pandemii trwa. Każdego dnia odnotowujemy wiele nowych zakażeń COVID-19. W trosce o nasze wspólne
bezpieczeństwo konieczne są zmiany w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Od 15 grudnia zmienią się limity osób w
transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych
zweryﬁkowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyﬁkatu COVID-19.

Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa. Od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Zmiany obejmą także testowanie na COVID-19. Każda osoba,
która przyleci do Polski spoza strefy Schengen, będzie musiała wykonać test. Taki obowiązek będą mieć także
współdomownicy osoby zakażonej koronawirusem.

Najważniejsze zmiany – nowe limity osób, zamknięte dyskoteki i nauka zdalna
Nowe limity osób
Od 15 grudnia zostaną zaostrzone limity osób:
transport zbiorowy – max. 75 proc. obłożenia
restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko
dla osób zaszczepionych zweryﬁkowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyﬁkatu COVID-19)
kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu
możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryﬁkowanych za pomocą certyﬁkatu COVID-19)
Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.
Nauka zdalna
Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą
uczyć się zdalnie.
Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.
Zamknięte kluby i dyskoteki
Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem
będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób
(limit nie dotyczy osób, które posiadają certyﬁkat COVID-19).
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Obowiązkowe testy na koronawirusa
Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19.
Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku
testowania.
Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji
również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.
Zaszczep się – chroń siebie i swoich bliskich!
Zwiększona liczba zakażeń to większe ryzyko zachorowania. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą wzmocnienia Twojej
odporności – pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść koronawirusa.
Zwłaszcza w jesienno-zimowym sezonie, kiedy nasza odporność bywa osłabiona, warto skorzystać z możliwości jej
wzmocnienia. To także możliwość zadbania o swoich rodziców i dziadków, którzy ze względu na wiek czy choroby
współistniejące w przypadku zakażenia mogą przechodzić koronawirusa znacznie ciężej.
Zaszczepiłeś się dwiema dawkami? Przyjmij też przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19! Osoby powyżej 50.
roku życia mogą to zrobić po 5 miesiącach od zaszczepienia. Pozostałe osoby – po 6 miesiącach od przyjęcia pełnej dawki
szczepionki.
Więcej informacji na stronie poświęconej szczepieniom
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