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Konieczne jest podjęcie decyzji co do zaostrzenia restrykcji – mówił minister zdrowia podczas
wtorkowej konferencji, przyznając jednocześnie, że obostrzenia, które weszły w życie zaledwie
1 grudnia, nie przynoszą efektu. Pytanie, czy nie przynoszą efektu, bo były nieadekwatne do
sytuacji epidemiologicznej, czy dlatego, że jeśli były egzekwowane, to w wyrywkowy sposób,
czy dlatego, że wręcz duża część z nich nie była w ogóle egzekwowana, nawet nie zostało
zadane.
Odpowiedź na nie zaś ułatwiałaby sformułowanie oceny skuteczności kolejnych restrykcji, po które sięga
rząd. Restrykcji miało nie być, bo w listopadzie minister Adam Niedzielski przekonywał, że rok temu nie
przyniosły one znaczących efektów, a dodatkowo „teraz jest inaczej, bo mamy szczepienia, mamy lepiej
opanowaną organizację systemu opieki zdrowotnej pod względem rozwiązań covidowych, kupiliśmy masę
sprzętu, a za chwilę będziemy mieli leki”. Jednak kilka dni po tej wypowiedzi pojawiły się informacje o
nowym wariancie SARS-CoV-2, który minister uznał za „game changera”. No i sytuacja epidemiczna co
prawda się ustabilizowała, ale na niebezpiecznie wysokim poziomie liczby zakażeń i z fatalnymi
statystykami dotyczącymi zgonów. Polska pod względem najbardziej dramatycznych danych jest w ścisłej
czołówce światowej (bezwzględna liczba nowych zgonów z powodu COVID-19) i w czołówce, jeśli chodzi o
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wskaźnik zgonów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (w tym drugim zestawieniu wyprzedza nas jednak
więcej krajów, przede wszystkim małych, Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej).
O nowych obostrzeniach poinformowali we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski (online), wiceminister
Kraska oraz Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka.
- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla
trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby
mundurowe - poinformował minister zdrowia.- Perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia
powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już
szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy – mówił Niedzielski. Jednak to
wyjaśnienie jest dość enigmatyczne i przede wszystkim nie odpowiada na pytanie, dlaczego obowiązek
szczepień w newralgicznych grupach zawodowych ma być tak daleko odłożony w czasie: Austria obowiązek
szczepień wyznaczyła na 1 lutego, ale dla wszystkich swoich obywateli, a nie dla góra kilkuset (zapewne
dużo mniej) tysięcy osób.
Jeszcze większą zagadką jest rozwiązanie, które ma zastąpić projekt ustawy umożliwiający pracodawcy
weryﬁkację statusu zaszczepienia. - Jesteśmy bliscy ﬁniszu w pracach nad projektem klubu PiS;
zmodyﬁkowaliśmy go. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku darmowego testu na
COVID-19. W ciągu tygodnia projekt ustawy będzie skierowany do prac – zapewnił Niedzielski.
- Od 15 grudnia obniżamy limity do 30 proc. w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach,
obiektach sportowych i sakralnych. Zwiększenie tego limitu może nastąpić tylko dla osób zaszczepionych,
zweryﬁkowanych przez przedsiębiorcę. - Podczas kontroli będziemy weryﬁkować, czy procedury
wprowadzone przez przedsiębiorcę gwarantują zapewnienie obowiązujących limitów, czy dochodzi do
weryﬁkacji certyﬁkatów covidowych - zapowiedział szef GIS Krzysztof Saczka. - Przedsiębiorca musi nas
przekonać, że zasady, które wprowadził są realizowane i są weryﬁkowane osoby, które zostały poddane
szczepieniom - dodał.
W kinach wprowadzony zostanie zakaz konsumpcji.
Limity w transporcie zbiorowym będą ograniczone do 75 proc.
Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia – ale nie w noc
sylwestrową. - W dniu 31 grudnia i 1 stycznia 2022 r. wprowadzamy ograniczenie liczebności
klientów w lokalach zamkniętych do stu osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione
- poinformował Kraska.
Wprowadzony zostanie obowiązek testów dla współdomowników osób chorych. Testy będą
wykonywane bez względu na to, czy osoba posiada certyﬁkat covidowy.
Od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzona zostaje nauka zdalna w szkołach podstawowych i
średnich (to kilka dni szkolnych, 20-22 grudnia i 3-5 stycznia w zdecydowanej większości szkół, choć
niektóre wykorzystują tzw. dni dyrektorskie i uczniowie mają w nich wolne od 22 grudnia aż do 9
stycznia).
Od 15 grudnia - osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć wykonany test na
COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy.
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