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Cel instrukcji
Celem instrukcji jest monitorowanie oraz wspomaganie OSP w działaniach
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.

I. Aktualne zasady i ograniczenia
obowiązujące w RP dla wszystkich
obywateli
1.1
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE NA TERENIE
RP W OKRESIE 7-29 LISTOPADA 2020 R.
Ostatni etap przed narodową kwarantanną
To ostatni etap, który może nas uchronić przed wprowadzeniem narodowej
kwarantanny. Chcemy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa
w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań.
Najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz
unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństw.
Do ustabilizowania sytuacji potrzebujemy powrotu społecznej dyscypliny
i ograniczenia mobilności obywateli. To właśnie dzięki tym działaniom zwalczyliśmy
pierwszą falę koronawirusa w Polsce. Zdrowie i życie obywateli, ochrona polskiej
gospodarki i wydolna służba zdrowia to wciąż nasze główne cele. Nowe zasady
bezpieczeństwa, które wprowadzamy dają możliwość zapanowania nad dużymi
wzrostami zakażeń oraz dają nadzieję na uratowanie zdrowia i życia setek Polaków.
Wysoka liczba zakażeń
Dane wskazują, że w ostatnim czasie mobilność społeczna ponownie znacznie
wzrosła. W trosce o nasze bezpieczeństwo i życie naszych bliskich musimy ograniczyć
kontakty społeczne oraz przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Radą Medyczną kierowaną przez profesora Andrzeja
Horbana złożoną z ekspertów (epidemiologów, wirusologów, specjalistów od zdrowia
publicznego), która jednoznacznie wskazuje na zagrożenia związane ze zwiększoną
liczbą zachorowań. Wymiana doświadczeń i opinii epidemiologów, najnowsza wiedza
na temat koronawirusa pozwala nam podejmować odpowiedzialne i niezbędne
decyzje.
Zmniejszenie ryzyka kolejnych zachorowań
Prognozy pokazują, że brak nowych zasad i środków bezpieczeństwa niesie ze sobą
ryzyko wysokiego wzrostu zachorowań i śmierci dodatkowych tysięcy osób. Musimy
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zareagować teraz, by uniknąć sytuacji kryzysowej. Nie chcemy realizacji prognoz,
które przewidują, że brak dodatkowej reakcji to przyrost o 600 tys. więcej nowych
chorych do końca stycznia. Nowe zasady i środki bezpieczeństwa są konieczne.
Najważniejsze zmiany






Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do
29 listopada 2020 roku;
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
pozostaje bez zmian.
Przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki
zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.
Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach
ponadpodstawowych – do 29 listopada 2020 roku;

Uwaga: Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość
opieki w szkołach.
Ważne: Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów
sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.







Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów
kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada 2020 roku;
Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od
7 listopada do 29 listopada 2020 roku;
Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty
usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami
toaletowymi
oraz
środkami
czystości,
wyrobami
medycznymi
i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla
zwierząt, prasą;
Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os / 10 m2, w sklepach powyżej
100 m2 – 1 os / 15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada 2020 roku;
Kościoły: 1 os / 15m2 – od 7 listopada do 29 listopada 2020 roku.

Aktualne środki bezpieczeństwa zostały przedłużone do 29 listopada:







od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania
się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna,
w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich,
zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni,
wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
zawieszenie działania sanatoriów,
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy
dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos,
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ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób,
zakaz organizowania spotkań i imprez,
ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków
zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb 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.

1.2

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Wytyczne z dnia: 06.11.2020
Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym
powiecie – obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa. Obecnie nie funkcjonują
strefy żółte i zielone.
1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:




rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

1.3
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ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:








na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów,
miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
w autobusie, tramwaju i pociągu,
w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
w kinie i teatrze,
u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
w kościele i szkole, na uczelni,
w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach
użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach
botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży
oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.
Ważne: z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające
zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:





całościowe zaburzenia rozwoju,
zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
lub głębokim,
trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

1.4

znacznym

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Dzieci i młodzież do 16. roku życia
W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia
muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:



kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
w weekendy.

Seniorzy
Seniorze, Ministerstwo Zdrowia apeluje o ograniczenie przemieszczania się seniorów
– zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:




wykonywaniem czynności zawodowych,
zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia
codziennego,
sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym
czynności lub obrzędów religijnych.

1.5
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KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:



przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie
koronawirusem.

zakażonymi)

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy
zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
Należy sprawdzać stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny
po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczaniegranicy.html
Na czym polega kwarantanna?
Od 24 października 2020 r. obowiązują zasady dotyczące:



kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie),
izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).

Izolacja:
Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.
W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie
może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.
W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz
sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż
po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów
choroby.
Kwarantanna:
Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających
granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania
osób bezobjawowych w kwarantannie.
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Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną
koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym
prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już
kwarantannie.
Przez ten czas:




nie można opuszczać domu,
spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka,
kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarnoepidemiologicznej.

Ważne: Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną
i sprawdza czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują
możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie
przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

1.6

ŻYCIE SPOŁECZNE

Wydarzenia kulturalne – ograniczenia
Wydarzenia kulturalne – m.in. spektakle teatralne, seanse w kinie lub zajęcia w domu
kultury, mogą odbywać się z udziałem 25% publiczności, przy udostępnieniu
co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku
wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność prowadzona jest na otwartym
powietrzu- wydarzenia kulturalne mogą się odbywać przy zachowaniu 1,5 m odległości
oraz zasłaniania ust i nosa.
Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca nie dotyczy:




widza z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
widza z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu
niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która
ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Obowiązuje do: 6 listopada 2020 r.
Od 7 listopada działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii
sztuk, domów kultury, jest zawieszona. Ważne! Działalność bibliotek również zostaje
zawieszona.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.
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Komunikacja publiczna
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym
czasie, nie więcej osób niż wynosi:



50% liczby miejsc siedzących, albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym
pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.
Uroczystości religijne
Obowiązuje limit osób, które mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych.
Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust.
W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 7 m2, przy zachowaniu
odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć
usta i nos.
Ważne: W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust
i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Obowiązuje do: 6 listopada 2020 r.
Od 7 listopada w kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy
zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się
na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne: W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust
i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.
Zgromadzenia i spotkania
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają
obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.
Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju –
z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział
do 20 osób.

Aktualne zasady i ograniczenia

Strona /stron:
Strona 10 z 25

COVID-19_AZiO

Wersja:1.0

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości oraz przyjęcia okolicznościowe
Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.
Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia
Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.
Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.
Targi, wystawy, kongresy, konferencje
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.

1.7

OPIEKA I EDUKACJA

Edukacja
Uczniowie:





klas IV-VIII szkół podstawowych,
wszystkich klas szkół ponadpodstawowych,
słuchacze placówek kształcenia ustawicznego,
centrów kształcenia zawodowego

uczą się zdalnie.
Zasady te będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020 r.
Od 9 do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas
szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz
centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
Ważne: Przedszkola funkcjonują bez zmian.
Żłobki i przedszkola
Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy
prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Ważne: ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć
liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką
w żłobkach.
Ważne: jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych
przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

1.8

GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY

Granice Polski
W Polsce obowiązuje ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii
Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne
UE. Podróżni mają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez
terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. Planując podróż zagraniczną, należy
uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.
Ograniczenie dotyczy przekraczania zewnętrznej granicy UE przez cudzoziemców.
Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html
Ruch lotniczy
Ograniczenie dotyczy lotów międzynarodowych.
Od 28 października 2020 r. obowiązuje zakaz lądowania samolotów cywilnych
wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Belize;
Bośni i Hercegowiny;
Czarnogóry;
Federacyjnej Republiki Brazylii;
Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu;
Gruzji;
Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
Królestwa Bahrajnu;
Królestwa Marokańskiego;
Państwa Izrael;
Państwa Katar;
Państwa Kuwejt;
Państwa Libia;
Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
Republiki Albanii;
Republiki Argentyńskiej;
Republiki Armenii;
Republiki Chile;
Republiki Hondurasu;
Republiki Iraku;

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Aktualne zasady i ograniczenia

Strona /stron:
Strona 12 z 25

COVID-19_AZiO

Wersja:1.0

Republiki Kolumbii;
Republiki Kostaryki;
Republiki Libańskiej;
Republiki Macedonii Północnej;
Republiki Malediwów;
Republiki Mołdawii;
Republiki Panamy;
Republiki Paragwaju;
Republiki Peru;
Republiki Tunezyjskiej;
Republiki Zielonego Przylądka;
Stanów Zjednoczonych Ameryki;
Sułtanatu Omanu;
Wspólnoty Bahamów.

Ważne: zakaz nie obowiązuje lotów wyczarterowanych przed 28 października 2020 r.
Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie
rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie
pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.
Obowiązuje: do 10 listopada 2020 roku.
Zarówno w przypadku lotów międzynarodowych jak i krajowych jest obowiązek:





zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu,
dezynfekcji statku powietrznego:
 raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
 po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia
chorobą zakaźną,
 przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej
6 godzin;
przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do
wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz
odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę
państwową, żeby udać się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na
terytorium Polski.

Międzynarodowy ruch kolejowy
Obecnie funkcjonuje międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych
Unii Europejskiej.
Ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice
zewnętrzne UE.

1.9
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GOSPODARKA

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe
W obiektach handlowych masz obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk
oraz zakrywania ust i nosa.
Obowiązuje limit osób, które mogą przebywać w placówkach handlowych, na targu lub
poczcie. Ograniczenia w sklepach są uzależnione od jego wielkości. Dla sklepów
o powierzchni:



do 100 m2 - 5 osób na 1 kasę,
powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.

Obowiązuje do: 6 listopada 2020 roku.
Od 7 listopada zostaje ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych i parków
handlowych. Otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe, które mają istotne
znaczenia dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz
apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi,
toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami
dla zwierząt, gazetami lub książkami.
W pozostałych placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit
klientów:



sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2,
w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian)

Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.
Godziny dla seniorów
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz
na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.

1.10

GASTRONOMIA

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja
usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz
w dowozie.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.
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Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych
nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się
wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów
i obsługę, zachowanie odległości itp.).
Ważne: Goście mogą zajmować co drugi stolik. Odległość między stolikami musi
wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda
o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.

1.11

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie
sanitarnym.
Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie,
chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2
m od powierzchni podłogi.
Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:



używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie
lub online.

Ważne: W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie
obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem
obsługi), a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.

1.12

HOTELE

Działalność hoteli jest obecnie dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i
dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej
czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz
siłownie – dostępne są tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej
jedną dobę hotelową.
Obowiązuje do: 6 listopada 2020 roku.
Od 7 listopada ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele są
dostępne tylko dla:


gości przebywających w podróży służbowej,
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dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
dla osób, które wykonują zawód medyczny – w związku z tzw. „Hotelem dla
medyka”
pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im
zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia
opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci
przebywający pod opieką osób dorosłych).

Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.

1.13

SPORT I REKREACJA

Siłownie, kluby i centra fitness, baseny oraz aquaparki
Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness,
z wyłączeniem tych, które:




działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla
pacjentów,
są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa
sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub
w szkole.

Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi
co najmniej jedną dobę hotelową.
Zakaz obejmuje też działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej,
mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe,
solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.
Sportowe kluby taneczne
Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca
do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o
zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.
Treningi na otwartej przestrzeni i współzawodnictwo sportowe
Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione
z obowiązku zakrywania ust i nosa.
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Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba,
że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu
zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 roku.
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe
są organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z
wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych
dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą
ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250
uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r.
Ważne: Do dnia 29 listopada 2020 r. zakazuje się organizowania i przeprowadzania
wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu,
chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.
Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla uczestników międzynarodowych
zawodów sportowych
Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:






zawodników,
członków sztabu szkoleniowego,
lekarzy, fizjoterapeutów,
sędziów,
akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:




międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim
lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą
do federacji sportowej
polski związek sportowy.

Ważne: osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży
Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być
także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy –
dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich
terminu oraz charakteru uczestnictwa.
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Ośrodki przygotowań olimpijskich otwarte dla sportowców
Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi
międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane,
Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).
Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja
Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już
rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji
grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

1.14

PODSTAWA PRAWNA



Rozporządzenie z dnia 6.11.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000197201.pdf



Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000196001.pdf



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191701.pdf



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001829



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758
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II. Wytyczne dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych uczestniczących w
działaniach ratowniczych i pomocniczych
COVID-19
2.1 DZIAŁANIA RATOWNICZE
Zabezpieczenie ochronne.
Zabezpieczenie członków OSP przy działaniach niezwiązanych z zagrożeniem
koronawirusem COVID-19, ale związanych z bezpośrednim kontaktem ratowników
z osobami poszkodowanymi – podczas wykonywania medycznych działań
ratowniczych:






ubranie specjalne – komplet;
środki ochrony indywidualnej:
 rękawiczki nitrylowe;
 maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
 okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
środki dezynfekcyjne;
worki na odpady medyczne (czerwone).

Zasady postępowania
Działania realizowane są zgodnie z obowiązującą taktyką działań ratowniczych
z uwzględnieniem możliwości danej jednostki OSP. Bezwzględnie przy każdym
kontakcie z poszkodowanym należy stosować środki ochrony indywidualnej.

2.2 DZIAŁANIA POMOCNICZE
Zabezpieczenie ochronne
Zabezpieczenie członków OSP przy realizacji zadań związanych z kwarantanną osób
potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19:






ubranie specjalne – komplet;
środki ochrony indywidualnej:
 rękawiczki nitrylowe;
 maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
 okulary / gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
środki dezynfekcyjne;
worki na odpady (czerwone).
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Zabezpieczenie ochronne członków OSP przy realizacji zadań związanych
z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19.






ubranie kategorii III typ 3B lub 4B;
środki ochrony indywidualnej:
 rękawiczki nitrylowe;
 maseczka twarzowa min. typu FFP2 lub FFP3;
 okulary / gogle;
środki dezynfekcyjne;
worki na odpady (czerwone).

Zasady postępowania
Realizacja zadań wobec osób objętych kwarantanną (osoby potencjalnie zagrożone
koronawirusem COVID-19).
Ratownicy udający się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, muszą być
zabezpieczeni w wyposażenie opisane powyżej. Zakres realizowanych czynności
powinien ograniczać się do nawiązania kontaktu słownego, bez kontaktu
bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną. Nie jest zalecane wchodzenie
do pomieszczeń, w których przebywają osoby poddane kwarantannie.
Po zakończonym działaniu należy dokonać dezynfekcji i zdjęciu rękawiczek
oraz okularów ochronnych.
Do nawiązywania kontaktu z osobami objętymi kwarantanną należy wyznaczać
maksymalnie 2 ratowników (zalecana jest 1 osoba).
W przypadku potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą / osobami
poddanymi kwarantannie należy ratowników zabezpieczyć w: ubranie kategorii III typ
3B lub 4B, maseczkę twarzową min. typu FFP2 lub FFP3.
O dalszym postępowaniu w stosunku do ratowników, u których zaistniał bezpośredni
kontakt z osobami poddanymi kwarantannie decyduje Inspektor Sanitarny
za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej.
Po zakończeniu działań strażak zdejmuje rękawiczki ochronne i maseczkę,
a następnie wkłada do worka na odpady medyczne (czerwony worek). Okulary / gogle
oraz ubranie ochronne, które nie zostały uszkodzone mechanicznie, należy
zdezynfekować preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu w celu ponownego
użycia (dot. ubrań Tychem F).
W przypadku kontaktu ratownika z wydzielinami osób poddanych kwarantannie
lub uszkodzeniu ubrania ochronnego podczas działań, dalsze postępowanie
z ratownikiem i jego ubraniem określa Inspektor Sanitarny.
Na podstawie wytycznych Komendanta Głównego PSP dla OSP w KSRG.
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III. Zalecenia ZOSP RP w sprawie odbywania
walnych zebrań członków Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz innych imprez
strażackich w okresie zagrożenia COVID-19
3.1 WYTYCZNE ZOSP RP Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi
z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło
uchwałę nr 160/36/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad organizowania
posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie
zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem
COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do
sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju.
Uchwała opublikowana jest m.in. na stronie internetowej Związku pod poniżej
podanym adresem: http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rpw-sprawie-z
Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania
wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowopożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp. w przypadku, gdyby miały one miejsce w tzw.
obszarach czerwonych i żółtych, a na pozostałym terenie organizowanie ich
w przypadku zaistnienie takiej konieczności i z poszanowaniem wymogów
ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.
W zakresie rekomendacji jest także odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP,
w okresie zagrożenie epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa
COVID-19, głównie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób
określony w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.).
Rozwinięcie tego znajduje się w uzasadnieniu powyżej powołanej uchwały.
Tradycyjny i coroczny termin, do którego należało przeprowadzić walne zebranie
członków zatwierdzające sprawozdanie finansowe to 30 czerwca.
W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID-19 termin odbycia walnego zebrania członków zatwierdzającego
sprawozdania finansowe za 2019 r., m.in. w stowarzyszeniach, został przedłużony
o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 r. Uczynione to zostało w § 3 ust. 4
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru,
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570).
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Tak więc zwyczajne walne zebranie członków OSP zatwierdzające rok 2019 powinny
odbyć się do 30 września 2020 r. Jeżeli w którejś z OSP nie odbyło się jeszcze
zwyczajne walne zebranie członków to należy uczynić to jak najszybciej, ponieważ
przekroczenie terminu rodzi dla zarządu OSP potencjalną możliwość
odpowiedzialności statutowej i prawnej. Przeprowadzenie obrad walnych zebrań
członków, np. zdalnie, nie powinno nastręczać istotnych problemów logistycznych.
Informację przygotował: adw. Krzysztof M. Miazga

3.2 DOKUMENTY NA KAMPANIĘ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZĄ
W LATACH 2021-2022
Wszystkie aktualne wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w latach
2021-2022 są do pobrania na stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukowna-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-latach-20212022

3.3 ODBYWANIE WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW OSP I ZJAZDÓW
ODDZIAŁÓW ZOSP RP Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Takie rozwiązanie można przyjąć, ale jedynie w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
a więc obecnie.
Poniżej przedstawione są obowiązujące zasady. Kwestie te regulują przepisy art. 10
ust. 1a-1d ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli członkowie władzy
stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza
posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.
Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu,
zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach
władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:




transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek
władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia. Taki sposób komunikacji zapewnia np. Zoom, Google Meet itp.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza
posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w
tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost
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wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu. Na razie
takich zapisów w statucie ZOSP RP nie ma. Najprawdopodobniej podobnie jest
w prawie wszystkich OSP. Z powyższego najważniejsze są dwie rzeczy:




wszyscy członkowie OSP (w przypadku walnego zebrania członków OSP) oraz
wszyscy członkowie ZOSP RP biorący udział w zjeździe oddziału Związku (czyli
OSP np. z terenu gminy w przypadku zjazdu oddziału gminnego) muszą wyrazić
zgodę na udział w walnym z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej,
w zawiadomieniu o walnym musi być zapis, że walne zebranie członków (zjazd
oddziału ZOSP RP) odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej i w jakiej formie (np. za pośrednictwem Zoom’a).

3.4 ZAKŁADANIE BEZPŁATNYCH KONT NA G SUITE – PLATFORMIE
DO PRACY ZESPOŁOWEJ
Związek OSP RP w roku 2016 podpisał porozumienie o współpracy z firmą Google
w ramach której otrzymał dla swych struktur oraz członków (OSP) bezpłatny dostęp
do pakietu G Suite (dawniej Google for Works).
Zapraszamy do zakładania bezpłatnych kont: https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A
G Suite to zestaw narzędzi do pracy zespołowej
Opiera się na dysku w chmurze, na którym zapisywane są wszystkie dane i zawiera
programy takie jak:









bezpieczna firmowa poczta G-mail bez reklam, w domenach @zosprp.org.pl lub
@osp.org.pl,
konferencje Meet,
edytory dokumentów, arkuszy i prezentacji online,
współdzielony kalendarz,
galerie zdjęć,
strona internetowa,
narzędzie do tworzenia formularzy,
wiele innych narzędzi.

Wirtualne spotkania
Dzięki Google Meet możesz z dowolnego miejsca organizować spotkania
z maksymalnie 250 uczestnikami, nagrywać je i transmitować na żywo nawet dla
100 tys. osób.
Meet eliminuje typowe problemy związane z dołączaniem do rozmowy wideo w pracy.
Wystarczy skonfigurować spotkanie i udostępnić link. Nie musisz się zastanawiać, czy
członkowie zespołu, klienci lub kontrahenci mają odpowiednie konta lub wtyczki. Dzięki
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szybkiemu i nieskomplikowanemu interfejsowi oraz inteligentnemu zarządzaniu
uczestnikami prowadzenie rozmów z wieloma osobami jest niezwykle proste.
Usługa Meet ma specjalnie zaprojektowane aplikacje na iOS i Androida. Możesz
w nich wyświetlić wszystkie spotkania w danym dniu oraz najważniejsze informacje
pobrane z Kalendarza, a następnie dołączyć do rozmów jednym kliknięciem.
W G Suite Enterprise na potrzeby każdego spotkania jest też tworzony numeru
telefonu, umożliwiające połączenie telefoniczne, dzięki czemu nie przegapisz
spotkania nawet w podróży, gdy nie będziesz mieć połączenia z siecią Wi-Fi ani
komórkowej transmisji danych.
Stały kontakt
Utwórz kalendarz grupowy, uporządkuj pliki na dysku współdzielonym i dodaj czaty
grupowe dla nawet 150 uczestników, by mieć pewność, że wszyscy są na bieżąco.
Możesz szybko planować spotkania, sprawdzając dostępność współpracowników
i nakładając na siebie ich kalendarze w jednym widoku. Kalendarze można
udostępniać, określając przy tym, czy widoczne będą pełne szczegóły wydarzenia, czy
tylko informacja o dostępności uczestników.
Zespołowe edytowanie tekstów
Dokumenty tekstowe możesz tworzyć i edytować bezpośrednio w przeglądarce, bez
potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Wiele osób może
jednocześnie pracować nad jednym dokumentem, a każda zmiana jest zapisywana
automatycznie.
Komentowanie, czat i edytowanie w czasie rzeczywistym
Pracuj nad jednym dokumentem wspólnie z członkami zespołu lub osobami spoza
firmy. Obserwuj w czasie rzeczywistym zmiany wprowadzane przez innych, komunikuj
się przez wbudowany czat i zadawaj pytania w komentarzach.
Możesz przygotować prezentację w trybie online wspólnie z partnerem biznesowym,
całym zespołem lub osobami spoza firmy. Od Ciebie zależy, kto będzie mógł
edytować, wyświetlać lub komentować treść prezentacji.
Płynna praca w Arkuszach i Excelu
Arkusze dają użytkownikom całkiem nowe opcje współpracy – zamiast zastanawiać
się, czy masz najnowszą wersję pliku, możesz skupić się na realizowaniu swoich
najlepszych pomysłów. Pełna zgodność z plikami programów firmy Microsoft oraz
obsługa takich samych skrótów klawiszowych eliminuje problemy wynikające z pracy
na różnych platformach.
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Tworzenie witryn bez znajomości programowania i projektowania
Witryny ułatwiają prezentowanie pracy Twojego zespołu, dając Ci wygodny dostęp do
wszystkich treści, które przechowujesz w G Suite, zarówno w folderach na Dysku, jak
i w Dokumentach czy w udostępnionym Kalendarzu.
Proste tworzenie ankiet i formularzy
Dzięki tej usłudze możesz bez dodatkowych kosztów tworzyć niestandardowe
formularze ankiet i kwestionariuszy. Zbierz wszystkie dane w arkuszu kalkulacyjnym i
przeanalizuj je bezpośrednio w Arkuszach Google.
Do wyboru masz różne typy pytań, możesz zmieniać kolejność, przeciągając
poszczególne pytania, a także zmieniać wartości, po prostu wklejając listę.
Dysk
Każdy użytkownik w naszej organizacji otrzymuje 30GB przestrzeni dyskowej
do wykorzystania.
Przechowuj dowolne pliki, korzystaj z nich w każdej chwili i miejscu – na komputerze
lub urządzeniu mobilnym – oraz zarządzaj sposobem ich udostępniania.
Wszystkie pliki zespołu w jednym miejscu
Dysk współdzielony to bezpieczne, wydzielone miejsce dostępne dla całego zespołu,
które umożliwia przechowywanie wspólnych zasobów i którym można łatwo
zarządzać. Pliki dodane do takiego dysku należą do wszystkich jego użytkowników,
dzięki czemu każdy ma dostęp do aktualnych informacji.
Korzystaj z plików na komputerze bez użycia przeglądarki
Transmisja plików z Dysku zapewnia stały dostęp do plików bezpośrednio na
komputerze – bez zajmowania miejsca na dysku twardym. Synchronizacja plików trwa
krócej, a produktywność wzrasta.
Kontrolowanie sposobu udostępniania plików
Pliki pozostają prywatne, dopóki ich nie udostępnisz. Możesz przyznawać innym
osobom uprawnienia do pobierania, edytowania, komentowania lub wyświetlania –
pozwala to uniknąć powstawania wielu wersji plików i konieczności ich scalania.
Możesz też ustawić datę wygaśnięcia dostępu do plików.
Aby założyć konto wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A
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3.5 ZALECENIE DDMA+W PODCZAS ZEBRAŃ I SPOTKAŃ
Niezmiennie podczas wszelkich zebrań i spotkań (w momencie możliwości ich
przeprowadzenia) skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki
przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzono 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.

3.6 PYTANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE SPOTKAŃ (aktualizowane
na bieżąco)
Poczęstunek w trakcie spotkania lub po?
Niezalecane, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi gastronomii.

