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We wtorek lub w środę rząd ogłosi nowe pandemiczne restrykcje. Premier Mateusz Morawiecki
podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wyjaśnił, że są one związane zarówno z okresem
świątecznym jak i pojawieniem się nowego wariantu SARS-CoV-2.
Co będzie zawierać „drugi pakiet obostrzeń”? - Będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązkowości
szczepienia w przypadku niektórych zawodów. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń
w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych - zapowiadał premier.
Działania, jak podkreślał szef rządu, są konieczne, bo sytuacja przedstawia się niedobrze. - Jest bardzo
dużo zgonów; to są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych. Odwiedzając szpital
tymczasowy w Pyrzowicach rozmawiałem o tym z kadrą medyczną, z panem doktorem, który przedstawił
mi statystyki: tam 75 proc. osób to osoby niezaszczepione wśród tych, które lądują na ciężkich
przypadkach. Jeszcze więcej jest tych, które umierają. Wśród tych zaś, które są zaszczepione i spotyka je
ta największa tragedia, są osoby, które są dotknięte wieloma innymi chorobami - mówił premier.
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Polska pod względem wskaźnika nowych zgonów plasuje się w tej chwili w ścisłej światowej czołówce (już
niemal 10 zgonów dziennie w przeliczeniu na milion mieszkańców, średnia siedmiodniowa) – gorsze
wskaźniki notują m.in. niemal wszystkie kraje bałkańskie, Węgry, Słowacja.
- Dlatego będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązkowości szczepienia w przypadku niektórych
zawodów. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób
niezaszczepionych, w szczególności po to, aby odpowiedzieć we właściwy sposób na nowy wariant,
omikron, który pewnie już jest w Polsce. Niestety, nie ma się co oszukiwać - za moment pewnie będzie
zidentyﬁkowany pierwszy pacjent, a potem kolejni - mówił Morawiecki.
„Mechanizmy obowiązkowości szczepienia w przypadku niektórych zawodów” mają dotyczyć m.in.
pracowników ochrony zdrowia, być może również edukacji, służb mundurowych, części urzędników. Jak
szeroko rząd zakreśli ramy, jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo również, czym zakończą się pertraktacje w
sprawie uprawnień dla pozostałych pracodawców w zakresie weryﬁkacji certyﬁkatów covidowych. Minister
zdrowia w ubiegłym tygodniu twierdził, że rozmowy w tej sprawie cały czas są prowadzone.
O obowiązkowych szczepieniach dla części grup zawodowych mówił również w poniedziałkowym wywiadzie
dla DGP Norbert Maliszewski, szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Powiedział również, że rząd
rozpatruje możliwość wprowadzenia stosowania certyﬁkatów covidowych w tych województwach, w
których sytuacja epidemiczna jest szczególnie zła. Rekomendacja Rady Medycznej, którą bierze pod uwagę
rząd, zakłada, że „jeżeli poziom hospitalizacji będzie wyższy niż np. 50 na 100 tys. w powiecie, to
powinniśmy dokonać ograniczeń, m.in. stosować paszporty covidowe przy wstępie np. do kin, restauracji. Obecnie tylko jedno, dwa województwa są poniżej tego wskaźnika – przyznał przedstawiciel rządu.
Od 1 grudnia w Polsce już obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zaostrzone zostały limity w
miejscach publicznych - dotyczą liczby osób mogących przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, kinach,
obiektach sportowych czy liczby uczestników wesel i zgromadzeń. To 50 proc. obłożenia, do limitów nie są
wliczane osoby zaszczepione, ale rząd nie dał narzędzi, by przedsiębiorcy czy organizatorzy wydarzeń
weryﬁkowali certyﬁkaty covidowe.
Dodatkowo rząd wprowadził zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich (z którymi Polska i tak nie ma
bezpośrednich połączeń). Zaostrzono również zasady kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski z krajów
spoza strefy Schengen.

https://www.medexpress.pl/rzad-oglosi-nowe-pandemiczne-restrykcje-co-bedzie-zawierac-drugi-pakiet-obostrzen/83471

