
ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW ZARZĄDZONEJ KWARANTANNY.  

Przypomnijmy:  

- Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – mówił 24 
marca premier Mateusz Morawiecki. Nowe zasady mają obowiązywać do 11 kwietnia 2020 

Oto najważniejsze z nich: 

 ograniczenie swobodnego przemieszczania się (z wyjątkiem dojazdu do pracy, 
wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem, wyjścia do sklepu, apteki, lekarza, 
wyprowadzenia psa na spacer czy wyjścia w celu opieki nad bliskimi) 

 całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań (z wyjątkiem spotkań z 
najbliższymi osobami) 

 całkowity zakaz korzystania z bulwarów, parków, czy placów zabaw 
 przemieszczanie się dozwolone w grupie do dwóch osób (obostrzenie to nie dotyczy 

rodzin) – osoby jednak muszą znajdować się w odległości 1,5 metra od siebie. Jak 
dokładnie czytamy w rozporządzeniu: "jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby 
w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie" 

 ograniczenie liczby pasażerów w środkach publicznego transportu (w autobusie, 
tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta) 

 ograniczenia liczby uczestników mszy świętych, ślubów i pogrzebów do maksymalnie 
5 osób 

 otwarte pozostają sklepy spożywcze, apteki, banki, pralnie i drogerie 
 restauracje i bary nadal wydawać posiłki na wynos 
 kara dla osób niestosujących się do obostrzeń może skutkować mandatem w 

wysokości nawet do 5 tys. zł 
 w działaniach weryfikujących, czy nowe zasady są przestrzegane, policji pomoże 

wojsko. 

APEL DO DZIECI I MŁODZIEŻY 

Obecnie wszyscy za sprawą koronowirusa znaleźliśmy się w niełatwej, niecodziennej dla nas 
sytuacji. Prosimy pozostańcie w domach! Każdy z nas może być nosicielem wirusa! Nie 
narażaj siebie i innych. 

U większości z nas może pojawić się w mniejszym lub większym stopniu lęk i strach. 
Jak poradzić sobie z lękiem przed koronawirusem?  
Jakie są sposoby na opanowanie lęku? 
Tego dowiecie się z zamieszczonego na stronie szkoły artykułu.  
Możecie również zgłosić problem na adres beata.roskosz@zscku.konin.pl lub przez e-
dziennik. Skontaktujemy się z Wami telefonicznie. 
Służymy radą i pomocą. 
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