Ferie bez wychodzenia z domu? Od wtorku zmiana - dzieci
będą mogły wyjść bez dorosłych
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Od wtorku dzieci będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłych. Stosowne
rozporządzenie rządowe, łagodzące obostrzenia w czasie rozpoczętych właśnie ferii
zimowych, ma się ukazać jeszcze dzisiaj.
Rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. Inne niż wszystkie dotychczasowe, nie tylko ze względu
na brak śniegu. Bo co to za ferie, skoro - zgodnie z prawem - nie można wyjść z domu?
- To naprawdę absurdalne. Nie dość, że dzieci siedziały przez cały czas na nauce zdalnej, to nawet w
ferie nie mogą wyjść bez dorosłego. A my, rodzice, musimy przecież iść do pracy, nie możemy
towarzyszyć naszym pociechom. Co one będą miały z tych ferii? - mówi nam jedna z ursynowskich
mam.
Zakaz wychodzenia z domu dzieci i młodzieży do 16. roku życia samych, w dni powszednie w
godzinach 8:00-16:00, został wprowadzony pod koniec października 2020 roku i miał obowiązywać
także w czasie ferii zimowych, które rozpoczęły się 4 stycznia 2021 roku i potrwają do 17 stycznia.
O złagodzenie tego obostrzenia zaapelowała do premiera jeszcze przed świętami fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę, która uruchomiła w internecie specjalną petycję. Jak przekonuje fundacja, "zakaz
wychodzenia z domu stoi w zdecydowanej sprzeczności z potrzebami psychofizycznymi dzieci i
młodzieży".

- Mamy nadzieję, że nasz rząd usłyszy argumenty specjalistów, rodziców oraz dzieci. Mówimy o 7
mln obywateli naszego kraju, którzy w nieuzasadniony sposób zostali zdyskryminowani. Dzieci nie
będą mogły wyjść z domu w godzinach, w których można zobaczyć światło słoneczne. To absurdalna
sytuacja, bo dziecko nie może nawet zrobić babci zakupów czy wyjść na spacer z psem - mówiła w
rozmowie z portalem Onet.pl Renata Szredzińska z zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Minister Niedzielski: Od jutra zmiana
W poniedziałek minister zdrowia na konferencji prasowej zapowiedział zmianę przepisów. Jeszcze
tego samego dnia w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów będzie dopuszczona możliwość
przebywania dzieci na świeżym powietrzu.
- Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy,
jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Chcielibyśmy jednak dać
możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8:00-16:00 mogły
po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania - poinformował minister Adam
Niedzielski.
Przypomniał jednak, że wciąż obowiązuje inne ograniczenia. - Jesteśmy w krytycznym okresie, który
zdecyduje, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać kroku idącego w kierunku poluzowania
obostrzeń - stwierdził Niedzielski.
Przed godziną 16:00 obiecywanego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw jeszcze nie było.
Prawdopodobnie pojawi się ono wieczorem.
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