
 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OD 27 MARCA DO 9 KWIETNIA 2021 R. 
 

Handel 
 Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 

m2 zostaną zamknięte. 
 Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: 

sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. 
Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały 
nowe limity osób:   

 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 
 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2. 

Kult religijny 
Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – 
na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek 
zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. 
Salony fryzjerskie i kosmetyczne 
Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i 
kosmetyczne w całej Polsce. 
Żłobki i przedszkola tylko dla medyków 
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i 
przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników 
medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży 
pożarnej). 
Sport – tylko zawodowy 
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu 
zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału 
publiczności. 
Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują: 

 Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów 
kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie. 

 Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także 
np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy 
– katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu). 

 Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki. 
 Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, 

sauny i solaria. 
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa zdrowotnego zaleca się: 

 jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem  

 dezynfekować pomieszczenia ogólnodostępne; 

 nie dotykać własnych ust, nosa i oczu  

 nosić maseczkę w zamkniętych pomieszczeniach (np. w sklepie), a także w 
placówce, w której mieszkasz podczas kontaktów z innymi osobami (np. rozmowy z 
opiekunem lub psychologiem) 

 w przypadku temperatury powyżej 37,5 °C, kaszlu oraz duszności należy 
postępować z powszechnie przyjętymi zasadami w tym zakresie (kontakt z lekarzem, 
ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami) 

  nie zasłaniać ust i nosa dłonią kiedy kichamy i kaszlemy, 
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 zamiast tego zasłaniać się zgięciem łokcia lub chusteczką jednorazową  

  zachować bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 2 metry)  

  nie używaj papierosów, żywności i napojów po innych osobach  

  ograniczyć wychodzenie z placówki i przemieszczanie się po mieście do 
niezbędnego minimum  

  unikać dużych skupisk ludzi  

  unikać komunikacji publicznej  

  informować innych o środkach ostrożności 
W celu realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy i wsparcia osobom 

doznającym przemocy w rodzinie ważna jest obecnie możliwość wykorzystania 

zdalnych kanałów komunikacji np. rozmów telefonicznych czy korespondencji 

mailowej, zgodnie z Instrukcją dotyczącą sposobu organizacji Zespołów 

Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury ,,Niebieskie Karty" 

ponadto dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy 

opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, która w 

styczniu bieżącego roku została zaktualizowana i ponownie przekazana do 

samorządów lokalnych. 

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i szczególną konieczność dbania o zdrowie 

własne i innych w pierwszej kolejności zaleca się nawiązanie kontaktu telefonicznego 

pod numerem 32/415 26 50, bądź za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ops-

raciborz.pl. Każdego dnia pełnimy dyżur telefoniczny do godziny 19, w celu 

pozostawania w kontakcie z najbardziej potrzebującymi (nie tylko nie posiadającymi 

środków) ale potrzebującymi pomocy, wsparcia, choćby w zakresie zaopatrzenia w 

zakupy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.  

Pomimo trudnej sytuacji w kraju i ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w związku z wprowadzonym na terenie Polski stanu epidemii, nie 

uzasadnia się wstrzymania udzielania pomocy i wsparcia osobom doznającym 

przemocy w rodzinie. Dlatego też troska o drugiego człowieka powoduje że 

pracownicy tut. Ośrodka są do dyspozycji osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej.   
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