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Oglądaj też na:  wiadomosci.szczecin.eu

Współtworzą:

Zgodnie z zapowiedzią  od dziś, w każ-
dy piątek, będziemy przekazywać 
aktualne informacje na temat funk-
cjonowania miasta w trudnym cza-
sie epidemii.

Kolejne obostrzenia
Zgodnie z rządowymi regulacjami 
wprowadzono m.in. zakaz przebywa-
nia na terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Wszystkie szczeciń-
skie parki, skwery, zieleńce i bulwary 
zostały wyłączone z użytkowania. Za-
wieszono także funkcjonowanie roweru 
miejskiego. 
Już wcześniej w Szczecinie zostały wyłą-
czone z użytkowania wszystkie miejskie 
kąpieliska, place zabaw, siłownie pod 
chmurką oraz strefy do street workout’u. 
Zakaz korzystania z tego typu przestrzeni 
obowiązuje do odwołania.
Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące 
opuszczania domu i przemieszczania się 
oraz  korzystania z komunikacji miejskiej, 
jednak są one jeszcze bardziej restrykcyj-
ne.  Nowe zasady wprowadzono również 
w sklepach.

– Bardzo proszę: zostańcie w domach! 
Dbajmy o siebie nawzajem i ogranicz-
my wszystkie wyjścia do absolutnego, 
niezbędnego minimum. To nie są ferie – 
mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Przesunięcie terminu 
ważności biletów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  
mieszkańców, ZDiTM umożliwił  przesunię-
cie terminu ważności biletów okresowych. 
Rozwiązanie dotyczy pasażerów, którzy 
z uwagi na epidemię koronawirusa nie 
korzystają z komunikacji miejskiej, a po-
siadają ważne bilety okresowe. 

Wystarczy pobrać odpowiedni formularz 
ze strony www.zditm.szczecin.pl i ode-
słać go na adres bilet@zditm.szczecin.pl. 
Procedura jest maksymalnie uproszczona.

Pełen regulamin przedłużenia biletu okre-
sowego dostępny jest na stronie www.
zditm.szczecin.pl

Platforma 
Szczeciński Lokalny Solidarny

Akcja jest elementem lokalnego pakietu 
dla gospodarki – miejskiego planu po-
mocy, dedykowanego lokalnym przed-
siębiorcom. Wystarczy wejść na stronę 
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Zachowaj 
bezpieczną  
odległość

Nie chodź 
w grupach

Nie zatajaj 
informacji

Zostań 
w domu 

Myj ręce 
i dbaj  
o higienę 

Zakaz 
zgromadzeń 

Szanuj zasady 
wprowadzane  
w sklepach

Stosuj się do zaleceń dot. zachowania bez-
piecznej (przynajmniej 2 metry) odległości 
od innych osób m.in. w pracy, sklepach, 
komunikacji miejskiej, na spacerze.

Pod żadnym pozorem nie uczestnicz i nie 
organizuj wiosennego grilla, nie korzystaj 
z polan rekreacyjnych, siłowni pod chmur-
ką i placów zabaw.

Nie oszukuj i nie zatajaj ważnych infor-
macji przed lekarzami, pielęgniarkami, 
ratownikami medycznymi i innymi oso-
bami, które wykonują swoją pracę na 
rzecz innych.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka, lub podczas 
kwarantanny poproś bliskich o pomoc w co-
dziennych czynnościach: kupnie żywności, 
leków, załatwianiu innych pilnych spraw.

Często używaj wody z mydłem lub de-
zynfekuj ręce płynami na bazie alkoholu. 

Absolutnie nie spotykaj się z nikim bez 
potrzeby. Nie narażaj siebie i innych.

Ze zrozumieniem i empatią traktuj sprze-
dawców, kasjerów, motorniczych, kierow-
ców autobusów i osoby, które cały czas 
ciężko pracują dla innych.

Ogranicz  ryzyko!

   

   

   

   

   
   
   

sls.szczecin.eu Platforma ułatwia sprzedaż 
voucherów, które klient zrealizuje w przy-
szłości. Program został przygotowany przez 
Miasto Szczecin, we współpracy z dwiema 
szczecińskimi platformami: WSPIERAM.TO 
– odpowiedzialna za część gastronomiczno 
– usługową. BILETY.FM – odpowiedzial-
na za część kulturalną, instytucje, które 
sprzedają bilety na swoje przedstawienia, 
spektakle, koncerty.

Zwolnienie z opłaty targowej

Prezydent Szczecina podjął decyzję o skie-
rowaniu do Rady Miasta uchwały zwalnia-
jącej z opłaty targowej osoby prowadzące 
sprzedaż na terenie Szczecina, do czasu 
ustania pandemii koronawirusa.

To kolejne działanie Miasta wspierające 
lokalnych przedsiębiorców, w sytuacji, 
w której wielu z nich ma bardzo ograni-
czone możliwości prowadzenia swojej 
działalności. 
Przypominamy, że lokalny pakiet dla go-
spodarki obejmuje również:
– atrakcyjne pożyczki dla mikro- i małych 

przedsiębiorców w wysokości od 10 tys. 
zł do 100 tys. zł,

– ulgi i odroczenia w podatku od nieru-
chomości i czynszach za lokale komu-
nalne,

– Szczeciński Lokalny Solidarny. 

Wsparcie dla artystów

Trwają prace nad stworzeniem specjalnego 
pakietu wsparcia dla twórców i artystów, 
którzy swoją aktywność związali ze Szcze-
cinem. 
W jego skład wejdą: 
Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 
przyznane na przedsięwzięcia artystyczne, 
które będą musiały zostać zrealizowane 
jeszcze w tym roku. 

Program Małych Grantów – wsparcie 
przedsięwzięć artystów i twórców nieza-
leżnych, które mogą być realizowane przez 
Internet. 
Imprezy po „szczecińsku” – miejskie wy-
darzenia staną się areną promocji szcze-
cińskich artystów. To właśnie oni będą 
„pierwszym wyborem” Miasta podczas 
organizacji wszelkich imprez artystycznych. 

Komputery od Miasta  
dla uczniów

Z uwagi na rozprzestrzeniającego się ko-
ronawirusa, szczecińskie placówki oświa-
towe są zamknięte. Uczniowie muszą 
korzystać z nauki zdalnej przez Internet. 
Niestety jednak, z uwagi na brak odpo-
wiedniego sprzętu komputerowego nie 
wszyscy mają taką możliwość.

Aby pomóc najmłodszym mieszkańcom 
Szczecina, którzy znaleźli się w najbar-
dziej skomplikowanej sytuacji, prezydent 
Miasta podjął decyzję o sfinansowaniu 
zakupu kilkudziesięciu laptopów. Na ten 
cel zostanie przeznaczonych 100 tys. zł. 

Przypominamy, że każdy kto posiada zbędny 
(nowy lub używany) sprzęt komputerowy 
może przekazać go szczecińskim uczniom. 
Akcję koordynuje Technopark Pomerania. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc proszeni 
są kontakt mailowy: komputer@spnt.pl.  
Dzięki tej akcji szczecińskim uczniom prze-
kazano już kilkadziesiąt komputerów. 

Mieszkanie dla lekarzy

Miasto przyłącza się do apelu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie, która na 
czas pandemii szuka mieszkań dla me-
dyków.
Poszukiwane są mieszkania dla lekarzy, 
którzy w związku z wykonywanymi obo-
wiązkami, muszą wyprowadzić się ze 
swoich domów. Jest to związane z bez-
pieczeństwem zarówno pracowników 
służby zdrowia, jak i ich najbliższych, 
ponieważ po dyżurach lekarze nie mogą 
wracać do swoich rodzin.

Każdy kto posiada wolne mieszkanie 
i chce je udostępnić proszony jest 
o kontakt z Okręgową Izbą Lekarską 
w Szczecinie: biuro@oil.szczecin.pl,  
tel. 91 48 74 936.

Więcej informacji:
wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus
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