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Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym
przyrostem zakażeń

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia od 8 sierpnia br. w powiatach z największym wzrostem zakażeń
wrócą niektóre obostrzenia.

Wprowadzone zostaną dodatkowe zasady bezpieczeństwa w 19 powiatach, gdzie przyrost zakażeń
jest  największy  -  w  województwach  śląskim,  wielkopolskim,  małopolskim,  łódzkim,  podkarpackim  i
świętokrzyskim. 

W  dniu  06.08.2020  do  konsultacji  publicznych  ma  trafić  projekt  rozporządzenia  wprowadzający
regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. 

Większe  obostrzenie  będą  obowiązywać  w  powiatach  oznaczonych  kolorem  "czerwonym":
ostrzeszowskim,  nowosądeckim,  w  Nowym  Sączu,  wieluńskim,  pszczyńskim,  w  Rudzie  Śląskiej,
rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim.

Łagodniejsze  rygory  będą  w  powiatach  oznaczonych  na  żółto:  wieruszowskim,  w  Jastrzębiu-Zdroju,
jarosławskim,  w  Żorach,  kępińskim,  przemyskim,  cieszyńskim,  pińczowskim,  oświęcimskim  i  w
Przemyślu.

Obostrzenia wprowadzone są regionalnie w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach.
Mapa regionów, w których występuje największa liczba zakażeń dostępna jest tutaj.

- W większości Polski przyrosty zakażeń nie są duże, ale w niektórych regionach trzeba wprowadzić
dodatkowe  ograniczenia  –  powiedział  minister  Szumowski.  -  My  tego  wirusa  i  tę  epidemię  dopiero
poznajemy. Nawet na temat chorób, które znamy od lat mamy różne zdania ekspertów. Na temat
COVID-u będziemy słyszeć nowe teorie, a stare okażą się fałszywymi tropami. Musimy zdać się na
dużą dozę zdrowego rozsądku - podkreślił minister zdrowia. 

W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń
sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek.

Lista  powiatów,  w  których  wracają  obostrzerznia  powstała  na  podstawie  analiz  dynamiki  wzrostów
zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców,
wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy. 

Wiceminister  zdrowia  Janusz  Cieszyński  dodał,  że  lista  powiatów,  w których obowiązują  dodatkowe
obostrzenia będzie poddawana bieżącej analizie i będzie się zmieniać. Będzie modyfikowana dwa razy
w tygodniu.

https://twitter.com/jciesz/status/1291270133114114048


Ze względu na to, że według ekspertów i lekarzy nie ma praktycznie przeciwskazań medycznych do
zasłaniania ust i nosa, od 1 września ma zostać wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia
potwierdzającego takie przeciwskazania medyczne. 

-  Informujemy  o  tym  dzisiaj,  aby  każdy  mógł  w  nadchodzących  tygodniach  o  takie  zaświadczenie
wystąpić - dodał Cieszyński. 

Lista powiatów oraz szczegóły dotyczące regionalnych obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń dla
wybranych powiatów są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem.
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