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OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA OD 16 KWIETNIA

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie
ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego polski rząd przedłużył obowiązywanie
wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa.
Egzaminy najwcześniej w czerwcu
Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu.
Jednak o konkretnych terminach Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformuje co najmniej 3 tygodnie
przed datą egzaminów. Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego
czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia!
Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w
miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i
nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach
świadczenia usług oraz zakładach pracy.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Siewierz zamówiła już maseczki wielokrotnego użytku.
Pierwsza partia materiałowych maseczek ochronnych zostanie dostarczona w przyszłym tygodniu. O
sposobie i terminie dystrybucji maseczek wśród mieszkańców poinformujemy niebawem.
Jak prawidłowo nosić maseczkę ochronną?
Przed założeniem maski należy umyć lub zdezynfekować ręce. Maskę zakładamy przed wyjściem z domu
w miejsce publiczne. Maseczka musi dobrze przylegać do twarzy, nie mogą robić się prześwity po bokach.
Maska powinna być założona na usta i nos Maska powinna być sucha. Pod żadnym pozorem nie dotykaj
zewnętrznej części maseczki. Maskę trzeba prawidłowo ściągać - Chwyć za troczki lub gumki
podtrzymujące materiał na twarzy i zdejmij je z głowy Po zdjęciu maski myjemy ręce. Nie odkładaj maski
na żadną z powierzchni (blat kuchni, stół, krzesło) tylko bezpośrednio po zdjęciu wrzuć do woreczka, a
następnie do kosza (lub prania, jeśli to maseczka wielokrotnego użytku). Używając maseczek
bawełnianych lub innych wielorazowych trzeba pamiętać o właściwej dezynfekcji. Można ją spryskać
roztworem alkoholu (minimum 70% spryskać i poczekać aż wyschnie) i zostawić do wyschnięcia Prać
należy w temperaturze powyżej 60°C (najlepiej 90°C) z dodatkiem detergentu. Po wypraniu i wysuszeniu
maseczek należy je wyprasować z użyciem maksymalnej temperatury.
Przedłużono również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:
ograniczenia w przemieszczaniu się; zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać
maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów
budowlanych;
zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9osobowe;
zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;

zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
zamknięcie restauracji;
ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).
Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:
zamknięcie szkół i uczelni; przedszkoli i żłobków;
zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.
Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP,
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub
czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę);
obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.
Do odwołania obowiązują:
ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia
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