Od 1 lutego otwarte galerie. Godziny dla seniorów zniesione
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Minister zdrowia zapowiedział otwarcie galerii handlowych. Ponadto otwarte zostaną
muzea i galerie sztuki. Starsi uczniowie na razie do szkół nie powrócą.
- Mamy stopniowy spadek liczby zakażeń - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski na
konferencji prasowej.
- W ostatnim tygodniu sytuacja wygląda trochę lepiej i należy powiedzieć, że z całą pewnością jest to
zasługa też dyscypliny społecznej - dodawał. Minister podkreśla, że spadła również liczba zgonów.
Ostatni tydzień także przyniósł poprawę.
- Hospitalizacje spadły poniżej 14 tys. Cały czas pilnujemy pewnego buforu bezpieczeństwa - mówi
minister.

Od 1 lutego galerie handlowe znów w pełni otwarte
Do 14 lutego większość obostrzeń pozostaje bez zmian. Gastronomia cały czas tylko z opcją na
wynos. Rząd rozważa wprowadzenie zróżnicowania regionalnego. Restauracje mogłyby działać w
strefach, gdzie sytuacja jest stabilniejsza. Od 1 lutego zmienia się natomiast zasada dot.
ograniczenia liczby osób podczas spotkań - w limity nie wchodzą osoby zaszczepione.
Nadal trzeba będzie zasłaniać usta i nos. Także w szkołach bez zmian. - W nauczaniu bez zmian,

stacjonarne nauczane w klasach 1-3 w szkołach podstawowych - mówił Niedzielski. Dopiero w
połowie lutego rząd podejmie kolejne decyzje w tej sprawie. Wtedy wykonane zostaną kolejne testy
dla nauczycieli.
- Otwieramy sklepy w galeriach handlowych od 1 lutego, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zapowiada minister zdrowia.
Wraz z otwarciem galerii handlowych zniesione zostają godziny dla seniorów. Ponadto otwarte
zostaną muzea i galerie sztuki. Swoje decyzje minister opiera na badaniach ze Stanów
Zjednoczonych. Zamknięta pozostaje cały czas branża fitness.
- Jest zasadnicza różnica między siłownią a muzeum, korzystając z siłowni, korzystamy z
przebieralni, jest duży wysiłek, przyspieszony oddech, a w przypadku muzeów możemy
zachować reżim sanitarny - stwierdza Adam Niedzielski.

"Gospodarka jest w dobrej sytuacji"
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podsumowowała prace rządu. - Ponad 6
milionów miejsc pracy zostało uratowanych - stwierdza. Maląg zauważa, że działania rządu dają
efekt. Pokazuje to m.in. stopa bezrobocia, która przed pandemią była tylko nieznacznie niższa.
- Szeroki strumień wsparcia finansowego, obostrzenia spowodowały, że gospodarka jest w dobrej
sytuacji - uważa minister.
Minister rodziny i polityki społecznej apeluje o dalsze przestrzeganie obostrzeń i restrykcji.
Przypomina również, że osoby starsze mają możliwości uzyskania pomocy. Przekonywał, że program
szczepień działa skutecznie.
- Szczepionek mamy więcej, niż mamy ludności - stwierdza minister zdrowia. Rząd ma
zakontraktowane szczepienie dla 58 mln osób. Do tego cały czas domawia kolejne szczepionki,
których na rynku pojawia się coraz więcej. Minister odniósł się także do strajków wywołanych
decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.
- Strajki, abstrahując od spraw światopoglądowych, i inne zgromadzenia, to ryzyko transmisji wirusa
- mówi Niedzielski.
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