Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady
bezpieczeństwa oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów
23.10.2020
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne
zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie
naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami
czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół
podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką
rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych,
sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji
pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju
Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej
Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji,
gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:






objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN
w rozporządzeniu);
w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się
dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:
kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni
wolne od nauki.
zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych
turnusów;
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy
dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;





max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i
zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także
zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem
wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych
z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub
obrzędów religijnych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w
tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje
obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach
religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad
Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest
przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy
pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do
absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb
związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zalecenie DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad
postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:






Dystans
Dezynfekcja
Maseczka
Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz
zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko
zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy,
szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.
Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni
bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i
skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania
podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i
wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w
trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11
W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla
seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc
w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.
Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów
Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie
ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu
ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i
organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i
harcerze.
Jak pomagać?
Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?




Zadzwoń na infolinię.
Wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl
Przyjdź do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie – ich lista znajduje się na
stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat

Jak skorzystać ze wsparcia?
Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest
bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty
ewentualnych zakupów.
Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach
wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów
nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych
usług opiekuńczych.
Pomoc dla seniorów
Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie
w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.
Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na
zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in.
na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków
zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych
podmiotów.

