Minister zdrowia: Od 1 grudnia nowe obostrzenia
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Rząd wprowadza od 1 grudnia nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.
Omnikron - nazwa nowego wariantu koronawirusa - jest już na ustach całego świata. Mutacja ta jest
bardziej zaraźliwa, szybciej się rozprzestrzenia. Nie wiadomo jeszcze, czy chroni przed nią
szczepionka. Dlatego od środy Polska wprowadza zakaz lotów do 7 krajów afrykańskich, z których
pochodzi nowy wariant koronawirusa.
- Podążając za rekomendacjami ECDC, wydajemy zakaz lotów do 7 krajów na południu Afryki - to
Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe - powiedział minister zdrowia
Andrzej Niedzielski na konferencji prasowej. Osoby, które będą wracały z tych krajów będą miały 14
dni kwarantanny, z której nie będzie możliwości zwolnienia testem.

Nowe obostrzenia i limity
Od 1 grudnia w kraju wprowadzone zostaną nowe obostrzenia i limity. Zgromadzenia i uroczystości
będą mogły liczyć maksymalnie 100 osób - dotychczas było to 150 osób. Wszystkie obiekty, w
których był limit zapełnienia 75 procent, zostaną zmniejszone do 50 procent. Dotyczy to:
gastronomii, hoteli, kin, teatrów, domów kultury, koncertów, basenów, aquaparków. Osoby
zaszczepione nie liczą się do limitów.
W siłowniach, klubach fitness, gdzie były liczone obłożenia na metry kwadratowe - była 1 osoba na
10 metrów kwadratowych - ministerstwo podnosi je do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.
Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi również zostaną dotknięte nowymi obostrzeniami:
obecny limit 500 osób, zmieniony zostanie na 250 osób.
- Pojawienie się nowej mutacji i ryzyko to w naszej ocenie przesłanki, które powodują, że musimy
zmienić podejście. W tej chwili te regulacje będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie
- poinformował minister Niedzielski.
Na razie nie ma decyzji dotyczącej transportu publicznego. - Ostatnie wyniki kontroli policji w
środkach transportu pokazują, że w zdyscyplinowany sposób nosimy maseczki - podał resort zdrowia.
Minister po raz kolejny zaapelował o szczepienie się.
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