
 

OD MAJA ŁAGODNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA! 
 

Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym 
powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki 
w pomieszczeniach zamkniętych m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach czy w 
kościele. 
Od 15 maja zostaną otwarte kina, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu. 
Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 
proc. obłożenia. 
Od 15 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest 
dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 
15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby 
uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków. 

Od 15 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca 
będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między 
stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co 
najmniej 1,5 m). 
Handel 
Od 4 maja otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe, 

 limit 1 osoby na 15 m2 

 działalność w ścisłym reżimie sanitarnym 
Kult religijny  
Od 4 maja nabożeństwa z limitem osób: 

 limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach 

 rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu 
Salony fryzjerskie i kosmetyczne – otwarte w całym kraju od 1 maja 

 Powrót dzieci do żłobków, przedszkoli. 
Sport – od 15 maja 

 wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z 
udziałem max. 25 proc. publiczności. 

 zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób. 
Edukacja –  od 17 maja 

 uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną. 

 uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych 
przechodzą na nauczanie hybrydowe. 

Hotele –  od 8 maja otwarte dla gości 
 max 50 proc. obłożenia obiektu 
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, 



 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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