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Minister zdrowia: przedłużamy
restrykcje

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu zasad
bezpieczeństwa do 18 kwietnia. - Widzimy spadek dziennych zachorowań, ale jest on związany za
okresem świątecznym. Dodał, że reprezentatywne informacje będziemy mieć w kolejnych dniach.
Konsekwencje tego jak się zachowaliśmy w okresie świątecznym, będzie widoczny w przyszłym
tygodniu.
Przypomnijmy obowiązujące zasady bezpieczeństwa
Handel
Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną
zamknięte.
Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów
spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:
1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.
Kult religijny
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W miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało
przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m
odległości od innych osób.
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
Zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.
Żłobki i przedszkola tylko dla medyków
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem
będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in.
żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).
Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Sport – tylko zawodowy
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie
wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.
Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz
W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o
zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli
masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która
powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.
Pozostałe ograniczenia – bez zmian
Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:
Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze
placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla
medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków
znajduje się w rozporządzeniu).
Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby ﬁtness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.
7 kwietnia resort zdrowia podał najnowsze dane dot. epidemii koronawirusa:
Mamy 14 910 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw:
mazowieckiego (2157),
śląskiego (1863),
wielkopolskiego (1476),
dolnośląskiego (1434),
małopolskiego (1221),
łódzkiego (1093),
lubelskiego (911),
kujawsko-pomorskiego (776),
pomorskiego (730),
zachodniopomorskiego (704),
warmińsko-mazurskiego (532),
świętokrzyskiego (485),
podkarpackiego (482),
podlaskiego (277),
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opolskiego (256),
lubuskiego (251).
262 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi
schorzeniami zmarło 480 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem 2 471 617/ 55 703 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby
zmarłe).
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