III etap odmrażania gospodarki

Przed nami trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Na konferencji prasowej 13
maja premier Mateusz Morawiecki przedstawił zasady kolejnej fazy odmrażania polskiej gospodarki.
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Od 17 maja:
- dzieci poniżej 13 r.ż. będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego
- więcej osób w kościołach &#8211; 1 osoba na 10 m2.
Od 18 maja:
ŻYCIE SPOŁECZNE
- otwarcie salonów beauty
- otwarcie restauracji (zarówno na sali, jak i w ogródku), kawiarni, barów, także tych w centrach
handlowych
- możliwość organizacji zajęć praktycznych w szkołach policealnych
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistyczna
rewalidacja
- otwarcie schronisk młodzieżowych, ośrodków sportowych i świetlic środowiskowych
- większy limit pasażerów w komunikacji publicznej do 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i
stojącychSPORT
- zwiększony limit użytkowników obiektów sportowych na stadionach, boiskach, skoczniach, torach,
orlikach, skateparkach
- możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie części oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa
- możliwość organizacji zajęć w obiektach zamkniętychKULTURA
- wznowienie działalności kin plenerowych
- wznowienie prac na planach filmowych oraz nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach
kultury
- indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych
- wznowienie prób i ćwiczeń.
Od 25 maja:
SZKOŁY
- możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej
- konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i ósmoklasistów (indywidualnie lub w małych
grupach)UCZELNIE
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów)
- możliwość prowadzenia zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.
Od 1 czerwca:
SZKOŁY
- konsultacje z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
Do 12 czerwca:
- przedłużone kontrole na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, również w
portach morskich i na lotniskach.

Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa:
- 2-metrowa odległość od innych w przestrzeni publicznej
- obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych
- praca zdalna, jeśli jest to możliwe
- pozostanie w domu, jeśli to możliwe
- dezynfekcja rąk.
Szczegóły na stronie: gov.pl
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