
Zajęcia z wychowawcą klasa IIb i III bs – 01.06.2020r. 

Temat: Nowe wytyczne w sprawie koronawirusa Covid - 19. 

Witam wszystkich  i składam serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Dużym prezentem jest już dla nas  wszystkich zniesienie części ograniczeń w związku z epidemią 

koronawirusa. Zapoznajcie się z nimi. 

• Od najbliższej soboty (30 maja br.) w przestrzeniach otwartych mogą się odbywać zgromadzenia 

publiczne do 150 osób. Ich uczestnicy mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a 

w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos. W środę (27 maja br.) premier 

Mateusz Morawiecki ogłosił czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. 

W konferencji wzięli też udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 

Gliński oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że od 

30 maja noszenie maseczek w przestrzeni otwartej przestanie być obowiązkiem, tylko wtedy, gdy 

zachowany zostanie dystans społeczny.   

• Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe – 

z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą 

obowiązkowe. 

• Zgromadzenia publiczne już możliwe. Rząd zdecydował, że od 30 maja mogą być organizowane 

zgromadzenia publiczne. Dopuszczalna liczba uczestników wynosi 150 osób. Chcąc uczestniczyć 

w zgromadzeniu należy zasłonić usta lub nos, bądź zachować 2-metrowy dystans od innych osób. 

Sanepid został zobowiązany do przedstawienia rekomendacji, gdzie ze względu na zagrożenie 

epidemią zgromadzenia publiczne nie będą mogły się odbywać. Ostateczną decyzję podejmie 

jednak właściwy samorząd.   

• Koniec limitów w gastronomii. Czwarty etap znoszenia obostrzeń oznacza także zdjęcie limitów 

dotyczących liczby osób korzystających z restauracji, poczty i innych punktów usługowych. Jeśli 

chodzi o punkty gastronomiczne, nadal należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy 

stolikami. Klienci zanim usiądą do stolika muszą zasłaniać usta i nos oraz przestrzegać pozostałych 

wytycznych sanitarnych.  

•  Uroczystości religijne i rodzinne. Od soboty (30 maja br.) limit osób przestanie obowiązywać 

również w kościołach i pozostałych miejscach sprawowania kultu religijnego. Podobnie będzie 

w przypadku uczestników pogrzebu. Przebywając w kościołach i świątyniach nadal należy 

zasłaniać usta i nos. W weselach i innych uroczystościach rodzinnych będzie mogło uczestniczyć 

maksymalnie 150 osób.   

• Kolejne obostrzenia znikną 6 czerwca br.  6 czerwca mogą zacząć działać baseny, siłownie oraz 

kluby fitness. W określonych warunkach sanitarnych prace wznowią m.in. kina, teatry, sale zabaw, 

parki rozrywki a także salony masażu i tatuażu. Możliwe będzie również organizowanie targów, 

wystaw i kongresów. Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż zostaną podane po 

zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami. 

Przypominam, aby na bieżąco śledzić komunikaty związane z koronawirusem na stronie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus  

Ważne i bieżące informacje dotyczące nauki znajdziecie na stronie internetowej szkoły: 

http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl/  

Pamiętajcie też o nauce. Starajcie się pracować systematycznie. Nie odkładajcie na później tego, co można 

zrobić teraz. Nauka zdalna obowiązuje do końca roku szkolnego. 

Trzymajcie się zdrowo i uważajcie na siebie. 

Pozdrawiam 

Anna Kulczyńska  

https://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl/

