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Nowe obostrzenia, jakie wprowadza rząd, mogą spowodować odwołanie wielu
przedświątecznych imprez. Dzielnica szuka więc rozwiązania, które pozwoli tego uniknąć.
Chodzi o legalny sposób sprawdzania certyfikatów szczepień.
Od 15 grudnia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych będzie obowiązywał limit
uczestników - do 30 procent pojemności sal. Do tego limitu nie liczą się zaszczepieni, ale jak
sprawdzić, czy ktoś jest po szczepieniach, skoro rząd nie dał nikomu prawa do sprawdzania
certyfikatów szczepienia?
Nad tym główkują nie tylko władze Ursynowa, ale też szefowie placówek kulturalnych i sportowych
w naszej dzielnicy oraz w całym kraju.
- Czekamy na rozporządzenie ministra, bo być może pojawi się jakaś konkretna podstawa prawna
zaproponowana przez rząd. Jeżeli nie, to będziemy szukać możliwości - mówi Klaudiusz Ostrowski,
zastępca burmistrza odpowiedzialny za kulturę.
Na razie ratusz czeka z decyzjami do połowy grudnia, ale zbliżają się duże świąteczne wydarzenia koncerty w kościołach czy Ursynowskim Centrum Kultury. Pojawiły się więc dwa pomysły jeden mniej kontrowersyjny, drugi bardziej. Oba pozwalałyby na weryfikację osób zaszczepionych.

Pierwszy sposób na weryfikację szczepień to użycie do tego platformy internetowej do bookowania
biletów. Miałaby się tam pojawić formalna zgoda na okazanie certyfikatu szczepień. Każdy
mieszkaniec, który chciałby pójść na wydarzenie, musiałby udzielić takiej zgody.
Drugi pomysł jest zaczerpnięty z Poznania. Od 6 grudnia w tamtejszym Centrum Kultury "Zamek"
obowiązują nowe zapisy w regulaminie, zgodnie z którymi każdy uczestnik wydarzeń kulturalnych
musi pokazać dowód zaszczepienia. W innym przypadku nie zostanie wpuszczony na imprezę.
- Jesteśmy osobą prawną, która tworzy własne regulaminy. Postanowiliśmy więc wprowadzić zmiany
do tych regulaminów, dotyczące udziału w wydarzeniach odbywających się w naszych zamkniętych
pomieszczeniach - mówi Martyna Nicińska, rzecznik Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Zmiany te działają dopiero od poniedziałku, ale poznańskie Centrum nie zauważyło spadku liczby
odwiedzających.
- Tu chodzi o naszych gości, ale również o bezpieczeństwo pracowników. Ci, którzy przychodzą na
nasze wydarzenia, mówią, że czują się bezpieczniej. Goście dziękują nam za tą śmiałą i trudną
decyzję - dodaje Nicińska.
W dużych miastach poziom zaszczepienia mieszkańców jest wysoki, więc rzadko kto sprzeciwiałby
się okazaniu certyfikatu covidowego. Na to liczą także władze Ursynowa. Najbardziej zaś na to, że
pojawią się decyzje rządu, które rozwiążą problem, który rządzący sami stworzyli.
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