BIULETYN CIR - KORONAWIRUS

KORONAWIRUS
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:


Najbliższe 2 tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać
szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.



Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Podejmujemy zdecydowane kroki, żeby
ograniczyć w Polsce duże skupiska ludzi.



Mamy 104 potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce, w tym 3 śmiertelne.



Polska jest dziś w lepszej sytuacji niż wiele krajów na świecie. Działamy
z odpowiednim wyprzedzeniem.



WHO pierwszy raz od 11 lat ogłosiło stan pandemii. Pokazuje to jak groźna jest sytuacja.
Nie możemy dopuścić do takiego tempa przyrostu zachorowań jak u naszych sąsiadów.



Skuteczna walka z koronawirusem wymaga szybkich i odważnych decyzji. Takie
decyzje podejmujemy.



Zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie
stanu zagrożenia epidemicznego:
 od niedzieli 15 marca tymczasowo przywracamy kontrolę graniczną na okres 10
dni,
 Polacy wracający do kraju muszą odbyć 14-dniową kwarantannę domową,
 nie zamykamy sklepów, banki i placówki usługowe pozostają otwarte,
 wprowadzamy ograniczenia w działalność galerii handlowych,
 w galeriach sklepy spożywcze, drogerie, apteki i pralnie pozostają otwarte,
 wprowadzamy zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób,
 restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na
dowóz.



Polscy obywatele przebywający obecnie mogą wrócić do kraju drogą lądową. Dodatkowo
we współpracy z PLL LOT przeprowadzimy specjalną operację Lot do domu z wybranych
miejsc na świecie.



Musimy podjąć odpowiedzialne działania, które zminimalizują skutki pandemii. Przed
nami czas społecznej próby, czas solidarności międzypokoleniowej.



Naszym głównym celem jest zapobieganie. Podjęliśmy trudne decyzje, ale mamy
nadzieję, że pozwolą one uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.



To racjonalny kompromis między bezpieczeństwem obywateli, a wygodą życia. Uczymy
się na przykrych doświadczeniach innych państw i nie chcemy powtarzać ich błędów.



Spodziewamy się w najbliższych dniach wzrostu liczby zachorowań. Bez tych decyzji
epidemia mogłaby się wymknąć spod kontroli. Nie możemy na to pozwolić.

Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR



Odpowiedzialność, rozwaga, rozsądek - to prawdziwe lekarstwo na koronawirusa.
Będzie coraz lepiej, nasze służby z dnia na dzień działają sprawniej, są bardziej
doświadczone. Wygramy walkę z wirusem.



Nie zamykamy sklepów spożywczych. Dzięki naszym rolnikom żywności w Polsce
nie zabraknie:
 produkujemy więcej żywności niż jest w stanie wchłonąć rynek wewnętrzny.
 nie ma obaw, że zabraknie takich produktów, jak mąka, mięso, mleko, jaja, czy
warzywa.
 w magazynach są zapasy zboża konsumpcyjnego i paszowego.
 W 2019 r. byliśmy nie tylko jednym z największych producentów żywności w UE,
ale i jej eksporterem.



Producenci żywności mają zapasy i w razie potrzeby mogą zwiększyć produkcję.
Nie ma potrzeby wykupowania w nadmiarze żywności. Apelujemy o roztropność
i niepopadanie w panikę.



Wydajemy bezwzględną wojnę epidemii dezinformacji. Rzetelne informacje publikowane
są na stronach rządowych.



Nie planujemy odcinania kordonem sanitarnym żadnych dużych miast. Wojsko nie
zamyka ulic i miast.
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KORONAWIRUS – PODSTAWOWE INFORMACJE
Czym jest koronawirus?


Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.



Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem.



Wirus przenosi się drogą kropelkową.



Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób.



Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. osób chorych.



Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?


Częste mycie rąk używając mydła i wody.



Przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa. Zachowanie co najmniej metra odległości
od osób, które kaszlą i kichają.



Więcej informacji dot. koronawirusa: gov.pl/koronawirus
GŁÓWNE TEZY



Koronawirus jest kwestią globalną. Przypadki zakażania są w całej Zachodniej
Europie. Polska na tle sąsiadów wypada dobrze.
 Biorąc pod uwagę sytuację w państwach Europy Zachodniej spodziewamy się
Przyrostu liczby zachorowań w najbliższych dniach.
 Nasze służby są przygotowane na rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie
Polski.



Zdrowie nie ma barw politycznych. Nie wzbudzajmy niepotrzebnej paniki
w społeczeństwie. Postępujmy zgodnie z zaleceniami, które są na stronach Ministerstwa
Zdrowia (MZ) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).



Apelujemy do opozycji, by nie wykorzystywała politycznie tej sytuacji. Dotyczy ona
pacjentów i bezpieczeństwa chorych.



Jesteśmy na froncie walki, ale nie może to być walka polityczna, a walka
z koronawirusem.



Chcemy współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi, aby zagrożenie
minimalizować i walczyć wspólnie o zdrowie publiczne.

Pozostałe ważne decyzje:


Organizujemy sieć szpitali jednoimiennych, zakaźnych. W każdym województwie
przynajmniej 1. Szpitale będą miały możliwość hospitalizacji pod kątem koronawirusa
i innych schorzeń.



W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Polaków, podjęliśmy decyzję
o odwołaniu wszystkich imprez masowych:
 do organizatorów imprez wojewodowie będą przekazywać dokładne informacje.



Zwracamy się do pracodawców z apelem o to, by maksymalnie wdrożyć pracę zdalną.
Administracja rządowa zaczęła pracować zdalnie. W KPRM już 55 proc. pracowników
pracuje zdalnie. Będziemy starali się zwiększyć tę liczbę.

Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR



Od 12 do 25 marca żłobki, przedszkola, szkoły i placówki szkolno-oświatowe - zarówno
publiczne, jak i prywatne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych.



We Francji zdecydowano się na zamykanie szkół przy stanie pond 2 tys. potwierdzonych
przypadków. W Polsce taki krok został podjęty już przy 30 przypadkach.
 Zachęcamy nauczycieli, żeby skorzystali z nauczania zdalnego.
 Chcemy, żeby uczniowie ten czas bez zajęć dydaktycznych
w tradycyjnej formie wykorzystali na powtórzenie materiału, czy przygotowanie się
do egzaminów.



Na stronie e-podreczniki.pl znajdują się duże ilości materiałów do wykorzystania.
W najbliższych kilku dniach będziemy proponowali rozkład zajęć, w którym
pokażemy nauczycielom, z jakich materiałów mogą korzystać.



Od 12 do 25 marca zostają zawieszone zajęcia na uczelniach.



Zdecydowaliśmy o zawieszeniu od 12 marca działalności instytucji kultury: teatrów,
filharmonii, muzeów, kin, oper, bibliotek, a także szkół i uczelni artystycznych.



Obecnie nie ma przesłanek do zmiany terminu wyborów prezydenckich. Jeżeli
sytuacja, by się pogarszała, należałoby rozważać wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
albo stanu wyjątkowego, co niesie określone konsekwencje. Art. 228 Konstytucji stanowi,
że wybory prezydenckie nie mogą się odbyć w trakcie stanów nadzwyczajnych oraz 90 dni
po ich zakończeniu. Na razie jest jednak za wcześnie na takie scenariusze.



Apelujemy o przestrzeganie kwarantanny. Dbajmy o zdrowie swoje i bliskich.
Przypominamy, że do 5 tys. zł może wynieść kara za złamie nakazu kwarantanny.
POTWIEDZONE PRZYPADKI – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE



Wirusa potwierdzono dotychczas u 104 osób, 3 zmarły. [stan na 14.03; godz. 22:26]
 Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną.



Identyfikujemy wszystkie osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonymi pacjentami. Są
one obejmowane nadzorem epidemiologicznym i sukcesywnie poddawane kwarantannie.



Wszystkie procedury działają modelowo. Nasze służby współdziałają, aby
maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli. Monitorujemy sytuację. Prosimy o
postępowanie zgodnie z procedurami i zachowanie spokoju.



Prosimy o zdrowy rozsądek i nieopuszczanie miejsc kwarantanny:
 chrońmy siebie, swoich bliskich i innych dookoła,
 jeśli jest potrzeba dowiezienia produktów żywnościowych, należy czekać
w domu. Dostarczeniem zajmie się wojewoda,
 Policja w ramach współpracy ze służbami sanitarnymi, będzie monitorować osoby,
które odbywają kwarantannę domową.
DZIAŁANIA NA FORUM EUROPEJSKIM



Ustaliliśmy z przewodniczącym Rady Europejskiej, że państwa dotknięte koronawirusem
dostaną dodatkowe środki.



Koronawirus to nie tylko problem Polski, ale całej Europy. Zainicjowaliśmy działania
na poziomie europejskim. Min. Ł. Szumowski jako pierwszy zorganizował spotkanie
z ministrami zdrowia z krajów UE w Brukseli (odbyło się 6.03 ).



Konkretne środki w UE są uruchamiane, aby wesprzeć kraje w walce
z
koronawirusem.
Stosujemy
najlepsze
znane
dzisiaj
praktyki
walki
z rozprzestrzenianiem się wirusa tak, aby ograniczyć potencjał jego rozprzestrzeniania.



W ramach V4 ustaliliśmy, że co tydzień będziemy wymieniać szczegółowe raporty ws.
koronawirusa. Jesteśmy na podobnym statystycznym poziomie zachorowań i ilości
rozpoznanych przypadków, dlatego zależy nam na płynnym przepływie informacji dot.
podjętych działań, procedur.
DZIAŁANIA W POLSCE



Podejmujemy wszystkie możliwe kroki prewencyjne. Koronawirus rozprzestrzenia się
szybko, jego natura jest nieznana. Szczepionki na razie nie ma, musimy ograniczać
wszystkie źródła jego dopływu do Polski.

Kontrole granic


Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla
cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele, znajdujący się poza granicami, mogą
wrócić do kraju.



Z myślą o bezpieczeństwie Polaków podjęliśmy decyzję o przywróceniu
tymczasowej kontroli na granicach:
 polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną zbadani
i skierowani na 14-dniową, domową kwarantannę,
 nie pozostawimy żadnego obywatela w potrzebie. Osoby te będą miały
zapewnioną opiekę przez służby sanitarne.
 utrzymamy czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do Ojczyzny.
Zobowiązaliśmy Polskie Linie Lotnicze do pełnej gotowości I współpracy ze
służbami.



Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko
w wyznaczonych miejscach, na granicy lądowej będzie ich w sumie 37.



Kontrole będą prowadzone w portach morskich i na lotniskach.



Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej (przejścia graniczne
z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na
kierunku wjazdowym do Polski.



Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:



osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w
kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,



cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują
w Polsce i przekraczają granicę regularnie,



zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje
obowiązki.



W obecnej sytuacji nie możemy pozwolić na pozostawienie otwartych granic dla
cudzoziemców.
 To jedyna odpowiedzialna decyzja.
 Jesteśmy świadomi, że wirus przyszedł do nas z zagranicy.



Zakaz nie obowiązuje:
 małżonków obywateli polskich,

Oprac. Aleksandra Prorok, Piotr Stolarczyk, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej, CIR

 dzieci obywateli polskich,
 osób posiadających Kartę Polaka,
 osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę,
 dyplomatów,
 cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.


Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 Polacy mogą być spokojni o zaopatrzenie w sklepach.



Wstrzymujemy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i międzynarodowe
połączenia kolejowe:
 zamykamy drzwi przed niebezpieczeństwem i chronimy w ten sposób polskich
obywateli.



Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, kolejowy i samochodowy pozostaje bez zmian.



Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych.
Ograniczenia dot. wjeżdżania do kraju.



Z zamknięcia granic wykluczyliśmy m.in. osoby, które pracują zagranicą
i codziennie dojeżdżają do pracy. Dot. to zarówno Polaków pracujących zagranicą, jak
i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie.



Podejmujemy podobne działania jak państwa naszego regionu: Słowacja, Czechy, ale
także USA czy Izrael.



Dla wszystkich obywateli polskich, MSZ uruchomiło infolinię ws. przekraczania
granic, pod numerem: +48 22 523 8880.

LOTY


Wprowadzone przez nas ograniczenia, tworzą bardzo trudne sytuacje, szczególnie dla
osób, które są poza granicami. Zamykamy granice dla koronawirusa, ale chcemy, żeby
Polacy wrócili do kraju.



Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie
przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, tworzymy 3 możliwości powrotu
do drogą lotniczą.

1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych


Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone
zostaną wszystkie samoloty czarterowe z Polakami, które miały wcześniej zaplanowane
loty. Razem z nimi wylądować na terenie naszego kraju będą mogli także uprawnieni do
tego cudzoziemcy, czyli:
 małżonkowie obywateli polskich,
 dzieci obywateli polskich,
 osoby posiadające Kartę Polaka,
 osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę.



Loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane, odbędą się bez
przeszkód.

2. Specjalne czartery LOT-u – Operacja Lot do Domu


Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata,
aby zabrać naszych obywateli do domu.



Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego
cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską będą mogli zakupić bilet na przelot za
pośrednictwem platformy internetowej LOT-u.



Zaplanowane dodatkowe loty odbędą się m.in.:


z Wielkiej Brytanii,



z Irlandii,



z Cypru,



z Malty,



ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Loty według zapotrzebowania


Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie organizuje specjalnych przelotów,
będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu.



Będziemy analizować na bieżąco liczbę potrzebujących z danego kraju, a także
możliwości zorganizowania lotu.



Zapotrzebowanie będzie można zgłosić za pośrednictwem specjalnie do tego
przygotowanej platformy zakupowej LOT-u "Lot do domu", która będzie dostępna
dzisiaj po godz. 22:00.

Zryczałtowane ceny


Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez PLL LOT podróżujący
zapłacą zryczałtowaną, jednakową stawkę. Jej wysokość zależy od kierunku, z którego
realizowany będzie przelot. Pozostałe środki dopłaci polski rząd.



Podróżowanie po kraju dla osób nie objętych kwarantanna, które są zdrowe,
odbywa się bez przeszkód: ruch kolejowy, lotniczy, samochodowy pozostaje bez
zmian.
SKLEPY, GASTRONOMIA



Od 14 marca do odwołania ograniczamy działalność galerii handlowych, w których
pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, apteki drogerie czy pralnie.



Po 14 dniach MZ przeanalizuje możliwość uchylenia rozporządzenia w przypadku
poprawy sytuacji.



Zdecydowaliśmy o tymczasowym zawieszeniu działania innych sklepów
w galeriach. Nie chcemy generować dodatkowego ruchu w tych miejscach.



W galeriach zamknięte będą sklepy z:



wyrobami tekstylnymi, odzieżowymi,



obuwiem i wyrobami skórzanymi,



meblami i sprzętem oświetleniowym,



sprzętem radiowo-telewizyjnym i ze sprzętem gospodarstwa domowego,



artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
 oraz znajdujące się na ich terenach markety budowlane, wszystkie punkty
prowadzące działalność rozrywkową i gastronomiczną.
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Poza galeriami handlowymi ograniczenie nie obowiązuje:
 wszystkie sklepy (w tym np. markety budowlane), banki czy punkty usługowe –
bez względu na to co sprzedają i gdzie są – pozostają otwarte.



Każdy z nas będzie miał możliwość zrobienia zakupów.



Dzięki wytężonej pracy właścicieli sklepów i dostawców Polacy czują się bezpieczni.



Zdecydowaliśmy się na ograniczenie działalności gastronomicznej i punktów
o charakterze rozrywkowym:



restauracje, bary, kawiarnie będą mogły prowadzić swoje usługi tylko
w formie “na wynos”, bądź “na dowóz”.



Punkty gastronomiczne będą zamknięte do czasu zabezpieczenia sytuacji sanitarnej,
kiedy to uchylone zostanie rozporządzenie min. zdrowia.
PREZYZDENT ANDRZEJ DUDA



Prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany o sytuacji przez premiera
M. Morawieckiego i min. zdrowia Ł. Szumowskiego.

RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (RBN)


10.03 odbyło się posiedzenie RBN.



Dyskusja była merytoryczna, ponad podziałami politycznymi. Ministrowie przedstawili
szczegółowe dane dot. bieżących działań ws. koronawirusa.



Dotychczasowe działania – kroki podjęte przez inspekcję sanitarną oraz inne służby
zostały – dobrze ocenione. Padło wiele ważnych propozycji – także ze strony opozycji, co
stanowi powód do zadowolenia.



Liczmy, że współpraca – ponad podziałami politycznymi – będzie kontynuowana.
DZIAŁANIA PREMIERA M. MORAWIECKIEGO



12.03. Premier M. Morawiecki spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych.
 Przedstawił aktualne informacje dot. przeciwdziałania koronawirudowi w Polsce.
 Rozmowa była merytoryczna, padło wiele postulatów, które obecnie są
dyskutowane przez rząd.



11.03 Premier spotkał się z prezydentami miast i marszałkami województw. To była
dobra, merytoryczna rozmowa.
 W obecnej sytuacji musimy pracować ponad podziałami politycznymi dla
dobra i bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju.
 Pan Premier oraz ministrowie przedstawili informacje dot. najnowszych decyzji
m.in. zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych oraz zakazu organizacji
imprez masowych.



Premier M. Morawiecki zlecił produkcję środków do dezynfekcji:
 1 mln litrów środka dezynfekującego trafi do wszystkich szkół w Polsce,
 Min. finansów wydał rozporządzenie zwalniające spirytus z akcyzy, jest on
wykorzystywany do produkcji płynu do dezynfekcji. Wyprodukuje go PKN Orlen.
Płyn dostarczymy do szkół pod koniec przyszłego tygodnia:
 Z zakładu w Jedliczach wyjechało ponad 200 tys. litrów płynu.

 w instytucjach użyteczności publicznej – szkołach, muzeach, placówkach ZUS czy
Urzędach Skarbowych i wszystkich innych urzędach chcemy zainstalować
dozowniki, by umożliwić częste mycie rąk.


Zakaz sprzedaży i zmiany w regulaminie dla OLX i Allegro Premier M. Morawiecki
nałożył na OLX i Allegro 3 postanowienia:
 zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży maseczek i środków dezynfekcyjnych,
 zakaz umieszczania nowych ofert sprzedaży tych towarów,
 wpisanie do regulaminu serwisów punktu, z którego wynika, że wymienione towary
są przedmiotami zabronionymi do wystawiania na platformach.



12.03
podczas
wideokonferencji
nt.
aktualnej
sytuacji
związanej
z koronawirusem premier M. Morawiecki rozmawiał z polskimi ambasadorami, m.in.
w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Czechach, Słowacji i Węgrzech.
DZIAŁANIA MINISTERIALNE I WOJEWÓDZKIE

MZ


GIS i MZ opracowały instrukcje postępowania dla dyrektorów szkół, rodziców, POZ, AOS,
ratownictwa medycznego, szpitali, urzędów, aptek, farmaceutów, hoteli, miejsc
użyteczności publicznej, pracodawców, uczelni, oraz wytyczne skierowane do ogółu
społeczeństwa.



Zakaz wywozu produktów leczniczych
Minister Ł. Szumowski wprowadził zakaz wywozu poza granicę kraju bez zgody GIF
produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
lub wyrobów medycznych. Na liście produktów z zakazem znalazły się m.in. :
 produkty przeciwgorączkowe
 produkty przeciwbólowe,
 produkty przeciwzapalne,
 środki do dezynfekcji zarejestrowane jako produkty lecznicze,
 maseczki,
 fartuchy,
 odzież operacyjna,
 rękawice chirurgiczne i zabiegowe,
 termometry elektroniczne.

MEN


Od 12 do 25 marca żłobki, przedszkola, szkoły i placówki szkolno-oświatowe - zarówno
publiczne, jak i prywatne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
 pierwsze 2 dni (12-13 marca) to okres przejściowy. W przedszkolach
i szkołach podstawowych nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a
jedynie opiekuńcze. W tych dniach rodzice, którzy nie mogą podjąć opieki nad
dziećmi będą mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi w przedszkolach i szkoła
podstawowych,
 dzięki rządowej specustawie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci
w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie obciążają funduszu pracodawców.
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Zawieszenie zajęć dot. przedszkoli, szkół i żłobków. Jednak są takie miejsca, w których
dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będą nadal mogły odbywać zajęcia. Są to:
 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne
ośrodki wychowawcze,
 przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
 szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Q: Działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjnowychowawczych nie została zawieszona. Czy oznacza to, że rodzic ma obowiązek posłać
dziecko na zajęcia?


Nie. Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy
wyłącznie od rodziców.



Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci.



W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się
negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji.

Możliwość decyzji przez rodzica o obecności ucznia nie dotyczy jedynie sytuacji, gdy w ośrodku
wychowawczym wychowankowie umieszczeni są na podstawie postanowienia sądu, i tylko sąd
mógłby zdecydować o zabraniu wychowanka z placówki.
MC:


Namawiamy nauczycieli do prowadzenia zajęć zdalnych z wykorzystaniem
przygotowanych przez MEN materiałów edukacyjnych.



Chcemy, żeby ta przymusowa przerwa od zajęć stacjonarnych została wykorzystania do
zmiany sposobu nauczania.



Przekażemy nauczycielom jak najwięcej informacji o dostępnych e-zasobach.
 Pierwsza wersja takiego materiału będzie dostępna od jutra na stronie gov.pl.



Będziemy rozwijać narzędzia w sytuacjach, gdy uczniowie mają tylko smartfony.
Uruchamiamy od poniedziałku narzędzia i inicjatywy koncentrujące się na gamingu.
Chcemy, żeby uczniowie uczestniczyli w tworzeniu gier edukacyjnych online.



Rząd nawiązał współpracę z firmami zajmującymi się edukacją. Google i Microsoft
dostarczają narzędzie do pracy zdalnej, z którego korzysta 100 mln osób na świecie.

MON


Wojsko Polskie jest przygotowane, żeby wspierać cywilną służbę zdrowia. Mamy
przećwiczone wszystkie niezbędne procedury.



1 100 żołnierzy WOT z uprawnieniami do pierwszej pomocy oraz m.in. ratowników
medycznych pozostaje w gotowości. Będą pomagać w walce z epidemią:
 min. M. Błaszczak polecił WOT zorganizowanie zdalnej pomocy psychologicznej
dla osób w kwarantannie.



Wojsko nie zamyka ulic i miast.
 Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast.
 Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej
miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.

MNiSW


Od 12 do 25 marca będą zawieszone zajęcia na uczelniach:
 dot. to studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów
podyplomowych, kursów lub szkoleń prowadzonych na uczelniach, szkół
doktorskich oraz studiów doktoranckich,
 działalność naukowa na uczelniach nie zostanie całkowicie wstrzymywana,
 uczelnie zyskują możliwość prowadzenia zajęć w formule e-learningu.

Kształcenie zdalne


Rekomendujemy:
 Wykorzystanie specjalistów oraz dostępnych na uczelniach narzędzi do zdalnego
przekazywania wiedzy i materiałów dydaktycznych,
 wykorzystanie platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje,
wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w
formie wykładu lub seminarium,
 zaangażowanie istniejących na uczelniach struktur wsparcia
w tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania pomocy i konsultacji
jednostkom, które nie mają dużego doświadczenia w tym zakresie,
 wykorzystanie platformy www.navoica.pl, której właścicielem jest MNiSW.
 Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online
i materiałów dydaktycznych.



Zwracamy się z prośbą do Rektorów, aby w miarę swoich możliwości, wsparli Kuratoria
Oświaty na swoim terenie w przygotowaniu kursów online na potrzeby kształcenia.

Kierunki medyczne


Zwróciliśmy się do rektorów uczelni medycznych z propozycją, by umożliwili włączenie
się studentów 2 ostatnich lat kierunku lekarskiego i ostatniego r. pielęgniarstwa i
ratownictwa medycznego w działania wspomagające służby sanitarne.
 Na apel MNiSW setki studentów kierunków medycznych zgłosiły się do pomocy
inspekcji sanitarnej, by udzielać porad telefonicznych i monitorować stan osób
w kwarantannie.

Legitymacje:


Na mocy rozporządzenia podpisanego ważność legitymacji studenckich
i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności
osobistego stawiania się w sekretariacie.



Najważniejsze jest bezpieczeństwo sportowców oraz kibiców, dlatego min. sportu
rekomenduje odwołanie wszystkich zaplanowanych imprez sportowych, także tych
w których bierze udział mniejsza liczba uczestników.

MS

WSPÓŁPRACA Z WOJEWODAMI


We wszystkich urzędach wojewódzkich odbyły się spotkania w obecności przedstawicieli
NFZ-u z dyrektorami szpitali:
 rozmawiano o procedurach związanych z koronawirusem – ich wdrażaniu,
prowadzeniu akcji informacyjnych oraz koordynacji współpracy.



W KPRM odbywają się odprawy premiera M. Morawieckiego z wojewodami:
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 wojewodowie zostali zobowiązani, aby inspektorzy sanitarni w województwach
pracowali 24 h na dobę.


Pracujemy wspólnie z wojewodami, przygotowując wszystkie szpitale oraz oddziały
zakaźne do zwiększenia liczby łóżek i zapewnienia nadzoru intensywnego w tym
respiratoterapii, wspomagania oddechu u osób, które będą miały niewydolność
oddechową.
ZMIANY LEGISLACYJNE



2 marca Sejm ponad podziałami przyjął rządową ustawę ws. koronawirusa:
 ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia
i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem.
 podczas spotkania w Pradze przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej wyrazili
uznanie dla przyjętej w Polsce specustawy ws. koronawirusa,
 dzięki ustawie będzie możliwe, aby w takich trudnych sytuacjach decydować
o przesunięciu środków finansowych z innych pozycji budżetowych,
w celu natychmiastowej reakcji.



6 marca Senat bez poprawek poparł rządową ustawę ws. koronawirusa.
KAMPANIA INFORMACYJNA



Uruchomiliśmy całodobową infolinię NFZ (800-190-590) o postępowaniu
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.



Uruchomiliśmy akcję informacyjną we wszystkich międzynarodowych połączeniach PKP.



Blisko 15 mln gospodarstw domowych otrzyma bezpłatne ulotki z informacjami
o postępowaniu w przypadku zetknięcia z koronawirusem.
 Pierwsze partie rządowych materiałów informacyjnych dot. koronawirusa są
dystrybułowane przez Pocztę Polską.
SENIORZY



Apelujemy do osób starszych o ograniczenie aktywności, trzymanie się z dala od
potencjalnych miejsc, gdzie może dojść do zakażenia.



Starajmy się, aby dzieci nie miały tak bliskich kontaktów z osobami starszymi. Chrońmy
w ten sposób naszych seniorów przed nadmiernym ryzkiem.



Podczas spotkania z samorządowcami Premier M. Morawiecki rozmawiał
o pomocy osobom starszym, objętym kwarantanną. Dużą rolę tutaj pełni Straż Miejska,
Policja, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Operacyjne, które do tego celu wyznaczył
minister M. Błaszczak.
STUDENCI



Celem odwołania zajęć jest ograniczenie dużych skupisk ludzi w jednym miejscu.



Dlatego apelujemy do studentów aby, pozostali przez ten czas w domach
i miejscach zamieszkania:
 oznacza to unikanie takich miejsc jak np. kluby, puby, lokale gastronomiczne etc.,
 to działanie prewencyjne, dzięki temu ograniczymy rozprzestrzenianie się wirusa.

 apelujemy, aby czas wolny od zajęć nie stanowił pretekstu do zintensyfikowanych
kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Zachowujmy się
odpowiedzialnie.
ZGROMADZENIA PUBLICZNE


Nasze decyzje wynikają z analizy dynamicznej sytuacji w Europie i na świecie.



Kierowaliśmy się wytycznymi GIS. Są podobne do rozwiązań, które są wprowadzane
w innych krajach UE.



Musimy działać równie dynamiczne. Nie możemy przespać ani zlekceważyć
żadnego momentu, który mógłby spowodować lawinowy wzrost zakażeń.



Przyjęliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa polegające na ograniczeniu zgromadzeń
zbiorowych do 50 osób od 14 marca do odwołania:
 ograniczenie nie dot. zakładów pracy (chyba że ich wyłączenie działalności wynika
z innych zarządzeń).
 w takich zakładach należy jednak zachować szczególne środki sanitarne



Po 14 dniach MZ przeanalizuje możliwość uchylenia rozporządzenia w przypadku
poprawy sytuacji.



Przechodzimy na kolejny, jeszcze wyższy szczebel ochrony społeczeństwa.



Ograniczenie ma charakter powszechny.
 Dot. wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić
i niepotrzebnie narażać siebie oraz innych, np. na uroczystościach publicznych,
religijnych, manifestacjach czy marszach.
 Nie dotyczy zakładów pracy – chyba, że wyłączenie ich działalności wynika z
innych zarządzeń.
 W takich zakładach należy zachować szczególne środki sanitarne.



Naszym głównym celem jest prewencja.
 Wg ekspertów niektóre państwa zachodnie spóźniły się z wprowadzeniem
procedur od 1 do nawet 3 tyg.



Musimy pamiętać, że nie ma na świecie osoby, instytucji ani państwa, które byłoby w
stanie zupełnie zatrzymać rozwój koronawirusa.



Kluczowe jest zapewnienie łagodnego przebiegu epidemii. Chcemy uniknąć przeciążenia
służby zdrowia.
DIAGNOSTYKA I HOSPITALIZACJA



Polska jest przygotowana na zarządzanie kryzysowe i sytuacje awaryjne. Mamy
odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej.



Od kilku tygodni 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej
gotowości.



Co najmniej 19 szpitali w Polsce zostanie przekształconych na szpitale zakaźne.
Mają być gotowe do działania od poniedziałku.



Staramy się docierać do obywateli z właściwymi informacjami. Robimy wszystko żeby
zapobiegać, a nie tylko leczyć.



W budżecie państwa są zarezerwowane środki na wszelkie działania zaradcze oraz
leczenie koronawirusa.
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niezależnie od rozwoju sytuacji nie zabraknie środków na walkę z epidemią.



Przed niektórymi szpitalami zostały rozstawione specjalne namioty pneumatyczne
przeznaczone do przyjmowania pacjentów, którzy mogą być nosicielami koronawirusa:
 rozstawiono je w ramach ćwiczeń – chcemy być gotowi na każdą ewentualność,
 namioty będą pełnić funkcję polowych izb przyjęć,
 chodzi o to, by rozdzielić dwa strumienie osób – tych, którzy potencjalnie mają
infekcję, od tych, którzy infekcji nie mają.

Testy na koronawirusa:


Testy na koronawirusa wykonywane w Polsce są najwyższej, światowej klasy:
 mamy odpowiednią liczbę,
 nie ma problemu z ich dostępnością,
 zamawiamy je na bieżąco.



Porównując liczbę testów wykonywanych w Polsce i innych krajach, pamiętajmy o tym, że
do nas wirus przyszedł zdecydowanie później:
 jesteśmy na innym etapie rozprzestrzeniania się choroby niż np. Niemcy czy
Francja.



Mamy jednocześnie duże zapasy testów.



Dalej kupujemy testy z każdego źródła, jeśli tylko spełniają standardy WHO.



Mamy możliwość wykonywania znacznie większej liczby testów niż jest to dzisiaj
niezbędne w laboratoriach na terenie całego kraju.



wciąż zwiększamy nasze możliwości testowania m.in. poprzez większą sieć laboratoriów.



Chcemy zapewnić nieprzerwaną diagnostykę. Rząd na bieżąco obsługuje wszystkie
potrzeby w zakresie badania osób potencjalnie chorych.



Zwiększamy liczbę ośrodków, które będę przeprowadzały testy diagnostyczne na
obecność koronawirusa.



16 laboratoriów wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych jest gotowych do
testowania próbek. Funkcjonują one w: Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Kielcach,
Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Szczecinie, 3 w Warszawie PZH i Wojewódzki Szpital Zakaźny i w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im.
Biegańskiego w Łodzi oraz w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
w Krakowie i WSSE w Warszawie.



Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia przez wszystkie laboratoria prawie 4 tys. testów na
dobę.



Żadna osoba hospitalizowana i skierowana przez lekarza na badania nie płaci za
nie.



Każdy pacjent, który trafia do szpitala z podejrzeniem objawów koronawirusa ma
zapewnione bezpłatne badanie.



W Polsce nie ma badań pod kątem koronawirusa bez wskazań medycznych.

Agencja Rezerw Materiałowych


Sukcesywnie ARM przekazuje sprzęt ochrony osobistej do szpitali
z oddziałami zakaźnymi, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.
 Sprzęt dociera też na wszystkie lotniska, stacje pogotowia, do zespołów
ratownictwa medycznego i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 W dzisiejszej sytuacji państwo musi dysponować zapasami, by kierować je tam,
gdzie są potrzebne.


Realizacja zamówień z całego kraju z jednej - centralnej bazy daje nam gwarancję na
odpowiednie i elastyczne dysponowanie środkami osobistej ochrony.



Wszystkie województwa potwierdziły przygotowanie szpitali zakaźnych na
pojawienie się ognisk zakażeń.
DZIAŁANIA GIF I GIS

GIF


Wobec zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na możliwe braki opakowań
o małej pojemności, apteki posiadające izby recepturowe, mogą wydawać środki
dezynfekujące, w opakowaniach własnych, bądź dostarczanych przez pacjentów.



Przyniesione opakowanie musi być czyste. Osoba wydająca musi:
 właściwie oznaczyć opakowanie, tak jak przy leku recepturowym lub aptecznym,
 poinformować pacjenta, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania
zewnętrznego.

GIS


GIS na bieżąco monitoruje informacje na stronach ECDC, WHO, a także
w systemach EWRS i IHR i udostępnia informacje w mediach społecznościowych oraz na
stronie gis.gov.pl.



W GIS działa 24-godzinny dyżur.



Rozmawialiśmy też ze wszystkimi wojewodami i wojewódzkimi inspektoratami sanitarnymi
o tym, co trzeba robić w celu ograniczania ryzyka.
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