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Cała Polska w czerwonej strefie- nowe
obostrzenia
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Nauka tylko dla najmłodszych w szkołach, zamknięcie restauracji, klubów i pubów. Zakaz
zgromadzeń powyżej 5 osób. Zalecenie, by osoby powyżej 70 roku życia pozostały w
domach – to nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 24 października 2020r.

- Niestety sytuacja jest nadal niedobra i dynamiczna. Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane –
mówi premier Mateusz Morawiecki.
Od soboty 24 października zamknięte są wszystkie restauracje, puby i lokale gastronomiczne – możliwa wyłącznie
działalność tego typu na wynos. Obowiązuje również zakaz wszelkich spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych
powyżej 5 osób, spoza gospodarstwa domowego. W sklepach 1 osoba na 15 mkw. (tych powyżej 100mkw) 5 osób na
kasę w placówkach handlowych do 100 mkw. W transporcie publicznym obowiązuje 50 procent zajmowanych miejsc.
Zamknięte zostają sanatoria.
Duże zmiany czekają również szkolnictwo. Nauka w klasach od 4 do 8 ma odbywać się w trybie zdalnym, podobnie
jak nauka w szkołach wyższych i średnich. W godzinach od 8.00 do 16.00 przemieszczanie się osób do 16 roku życia
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Wydarzenia kulturalne można organizować przy obłożeniu 25 % publiczności. Wydarzenia sportowe bez kibiców.

Szczególne zasady obowiązują również seniorów po 70 roku życia – tu obowiązuje ograniczenie przemieszczania się z
wyłączeniem: czynności zawodowych, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego, lub sprawowania kultu
religijnego.
Jak zapewnił Premier Mateusz Morawiecki w bardzo krótkim czasie zostanie zaprezentowany program wsparcia dla
branż, które ucierpiały przez ograniczenia, między innymi gastronomii.
Jak dodał obostrzenia muszą zostać wprowadzone ze względu na coraz większa liczbę zakażeń i dynamikę rozwoju
epidemii. Jak dodał Minister Zdrowia Adam Niedzielski - Jeżeli takie tempo się utrzyma, to w przyszłym tygodniu
będziemy testowali 20-25 tysięcy zachorowań (dziennie). To już scenariusz gorszy od czarnego - dodał
minister zdrowia.
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