BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
XII. Dbajmy o Siebie
2020-07-30
Od 17 października 2020r. w całym kraju wprowadzone zostaną nowe obostrzenia w związku z walką koronawirusem. Zmianie podlegać będzie m.in.
funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Konieczne jest
ograniczenie kontaktów społecznych – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.
DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ:
1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi
Wyłączeni z tego obowiązku są:
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
osoby, które zasłaniają usta i nos.
Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju:
Od soboty, 17 października2020r., w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości
rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października 2020.
Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej – dotyczy Piekar Śląskich):
lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
od 19.10.2020– ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Strefa czerwona:
ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:
lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Ministerstwo zaleca : Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA
D jak dystans
D jak dezynfekcja

M jak maseczka
A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to
podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej
korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Jednocześnie informuję, że w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuję, iż od dnia 19.10.2020r. do odwołania
zawieszam działalność:
1) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Okrzei 25,
2) Klubu Seniora „Sielanka” przy ul. Olimpijskiej 3,
3) Klubu Seniora „Radość” przy ul. Oświęcimskiej 45,
4) Klubu Seniora „Nadzieja” przy ul. Kusocińskiego 4,
5) Klubu Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży nr 1 „Promyk” przy ul. Kusocińskiego 4,
6) organizowania spotkań o charakterze grupowym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 oraz w Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że działalność Klubu Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” przy ul. Okrzei 25 z przyczyn organizacyjnych zostaje
zawieszona.
Dalsze szczegóły możesz uzyskać pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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