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Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju 
 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać                    

w całej Polsce.  

Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, 

gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to: 

 objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN 

w rozporządzeniu); 

 w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod 

opieką rodzica lub opiekuna; 

 zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych 

turnusów; 

 zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy 

dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos; 

 max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań                  

i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także 

zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych; 

 ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia –  z wyłączeniem 

wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb 

związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy 

świętej lub obrzędów religijnych. 
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Uwaga! 

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej,                 

w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele /istnieje 

obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult; w uroczystościach 

religijnych limit 1 osoba na 7 m2/. 

  

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad 

Wszystkim zalecono pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczać należy 

wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy 

zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. 

 

Zalecenie DDMA+W 

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.  
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Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa                                          

i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej 

i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc                     

w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

 
 
Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11 

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla 

seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc 

w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. 

 

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów 

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie 

ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu 

ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze                   

i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej                        

i harcerze. 

 

Jak pomagać? 

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić? 

 Zadzwoń na infolinię. 

 Wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl 

 Przyjdź do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie – ich lista znajduje się na 

stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat 

http://www.wspierajseniora.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat
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Jak skorzystać ze wsparcia? 

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest 

bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty 

ewentualnych zakupów. 

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach 

wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów 

nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych 

usług opiekuńczych. 

 

Pomoc dla seniorów 

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie 

w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. 

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa 

na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone 

m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków 

zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych 

podmiotów. 
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Dodatkowa informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej 
 

 
 
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół 

ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz 

centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady 

funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października                     

i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół 

podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. 

 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne 

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez 

zmian.  

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych                               

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli 

sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych                       

i w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie 

stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

 

Kształcenie zawodowe 

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia 

ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego 

organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego 

zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych 

metod i technik. 
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Komunikat ze strony gov.pl z dnia 22.10.2020 r. o tym, że ZUS 
będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty 

świadczeń chorobowych 
 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają 
kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje 
płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków 
chorobowych i opiekuńczych.  
 
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową                       
i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub 
pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania                          
w izolacji domowej. 

 
Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają 

prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje 

pracodawca, albo zasiłku chorobowego.  

 

Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji 

w warunkach domowych. 

 

Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja 

dotyczy dziecka), potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Wkrótce - zamiast decyzji – ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane                           

z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są 

informacje  o obowiązku kwarantanny i izolacji. 
 

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS 

będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie 

Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  
 

Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom 

świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek 

opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim 

profilu na PUE ZUS. 

 

Ważne! 

Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją 

domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do 

ZUS lub pracodawcy.  

Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. 

Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy                                

o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład 

telefonicznie lub mailowo. 


