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Współtworzą:

Wprowadzono kolejne złagodze-
nia obowiązujących obostrzeń
w związku z pandemią koro-
nawirusa. Większa swoboda 
i stopniowe „odmrażanie”  po-
szczególnych sfer gospodarki 
to ważny krok  w stronę powrotu 
do – w miarę normalnego funk-
cjonowania – społeczeństwa.

W maju otwarto m.in.:  galerie handlo-
we, boiska sportowe i gabinety reha-
bilitacyjne. Zapowiadane są kolejne 
łagodzenia, ale jest to uzależnione od 
sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Otwarcie żłobków 
i przedszkoli
Wznowienie działalności poszcze-
gólnych placówek będzie odby-
wać się stopniowo. Pierwsze ruszą 
w połowie maja.

12 maja br. (wtorek) działalność wzno-
wią dwa publiczne żłobki – Żłobek nr 
2 (ul. Kostki Napierskiego 6c) oraz Żło-
bek nr 8 (ul. Niedziałkowskiego 49). 

W każdą środę publikowane będą 
informacje dotyczące tego, które 
placówki będą otwierane od nad-
chodzącego tygodnia. 

Pierwsze przedszkola publiczne 
wznowią swoją działalność 18 maja 
br. (poniedziałek). Wówczas  – zgod-
nie z opisanym powyżej schematem 
– działalność rozpoczną również ko-
lejne żłobki publiczne. 
Otwarcie tych placówek wymaga 
przygrzygotowania i wdrożenia naj-
wyższych środków ostrożności.  Opra-
cowywane są specjalne procedury 
związane z przyjmowaniem dzieci, 
ustaleniem zasad wyżywienia czy 
ograniczeniem liczby dostępnych 
zabawek. Ponadto są doposażane 
w niezbędne środki ochrony osobi-
stej i odpowiedni sprzęt (termometry 
bezdotykowe). 

Placówki mają być dostępne jedynie 
dla dzieci rodziców pracujących, któ-
rzy nie mają możliwości zapewnienia 
opieki dziecku i nie pobierają zasiłku 
opiekuńczego. Zgodnie z ministerial-
nymi rekomendacjami, w pierwszej 
kolejności przyjmowane będą dzie-
ci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, osób 
realizujących zadania związane z  
zwalczaniem koronawirusa oraz pra-
cowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych. 

Określono również liczebność po-
szczególnych grup. W każdej z nich 
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będzie mogło przebywać maksy-
malnie 12 dzieci. Rodzice zaintereso-
wani wysłaniem swojego dziecka do 
żłobka lub przedszkola, będą musieli  
złożyć wniosek, który będzie dostęp-
ny na stronach internetowych po-
szczególnych placówek. 

W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie 
przyjęte np. z powodu braku wystar-
czającej liczby miejsc, rodzic otrzyma 
zaświadczenie, które umożliwi mu dal-
sze pobieranie zasiłku opiekuńczego. 

Zda(l)na matura
Ruszyły specjalnie fakultety dla 
szczecińskich maturzystów. 

Z powodu epidemii na krótko przed 
jednym z najważniejszych egzami-
nów w swoim życiu, uczniowie nie 
mogli bezpośrednio współpracować 
ze swoimi nauczycielami i pedago-
gami.  Dlatego, aby pomóc szczeciń-
skim maturzystom Miasto podjęło 
decyzję o zorganizowaniu dla nich 
specjalnych zajęć. 

Przez najbliższe 5 tygodni, ucznio-
wie ze 113 tegorocznych klas 
maturalnych skorzystają z dodat-
kowych zajęć, które pomogą im 
w przygotowaniach do egzaminu 
maturalnego, który zgodnie z zapo-
wiedziami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej ma odbyć się w dniach 
8–29 czerwca br.

Miejska Biblioteka 
Publiczna otwarta 
Na razie możliwe jest tylko wypo-
życzanie i zwracanie książek i płyt.

Każda osoba przychodząca do bi-
blioteki zobowiązana jest do zde-
zynfekowania rąk oraz noszenia 
maseczki. Należy też zachować 
odstęp 2 m od innych Czytelników.
Ograniczona jest też liczba osób (za-
leżna od wielkości danej fi lii), które
mogą przebywać jednorazowo 
w bibliotece. Termin zwrotu pozycji
wypożyczonych przed zamknięciem
fi lii zostaje automatycznie przedłu-
żony do 1 czerwca 2020. Zwrócone
pozycje podlegają kwarantannie, 
podczas której nie są dostępne dla
Czytelników.

Uwaga!  Nie wszystkie fi lie są otwar-
te, zmieniają się też godziny otwarcia,
dlatego prosimy sprawdzać te infor-
macje na bieżąco, na stronie inter-
netowej: www.mbp.szczecin.pl/fi lie

Sport wraca do gry 
Boiska typu „orlik”, kilkanaście 
wybranych obiektów sporto-
wych, wznawiają działalność. 
Wszędzie obowiązują specjalne 
zasady bezpieczeństwa. 

Czynne obiekty sportowe:
– Miejski Stadion Lekkoatletyczny 

– ul. Litewska 20 (bez hali)
– Korty tenisowe – al. Wojska Pol-

skiego (bez hali)
– Tor kolarski – al. Wojska Polskiego
– Boisko – ul. Witkiewicza
–  Kompleks Sportowo – Rekreacyj-

ny – ul. Nehringa (bez balonu)
–  Miejski Obiekt Sportowy 

– ul. Bandurskiego
–  Miejskie Centrum Sportowo – Re-

kreacyjne – ul. Modra

–  Obiekt Sportowo – Rekreacyjny 
– ul. Potulicka

–  Obiekt Sportowy Bukowe 
– ul. Pomarańczowa

–  Obiekt Sportowy – ul. Orla
–  Obiekt Sportowy Jezierzyce 

– ul. Topolowa
–  Obiekt Sportowy – ul. Paproci
–  Obiekt Sportowy Skolwin 

– ul. Stołczyńska
–  Obiekt Sportowy Wielgowo 

– ul. Wesoła
–  Obiekt Sportowy Załom – os. Kasz-

tanowe
–  Stadion Młodzieżowy – ul. Teni-

sowa (bez części dzierżawionej 
– tenis)

–  Centrum Żeglarskie (części otwar-
te, treningi sportowe w sekcjach: 
Optimist, Laser, 29’er, Windsurfing)

–  Boiska przyszkolne typu „Orlik”
Dostęp do wymienionych obiektów 
jest ograniczony (max. 6 osób na bo-
iskach i stadionach; max. 4 osoby na 
kort tenisowy; max. 2 osoby na sprzęt 
do sportów wodnych). Wszystkich 
obowiązują  zasady bezpieczeństwa 
m.in: zachowanie dystansu społecz-
nego, zasłanianie twarzy.

Wrócił rower miejski
Po pięciu tygodniach „kwarantan-
ny” na ulice Szczecina wrócił  BikeS.

W Śródmieściu na ulice wyjechało  
350 rowerów, na Prawobrzeżu 170. 
Aby jazda na rowerze była bezpiecz-
na zaleca się używania podczas jazdy 
rękawiczek jednorazowych, ewentu-
alnie rękawiczek zdezynfekowanych. 
W przypadku braku rękawiczek de-
zynfekujmy dłonie przed i po wy-
pożyczeniu roweru. W trakcie jazdy 
na rowerze nie dotykajmy twarzy, 
zwłaszcza okolic nosa, oczu i ust. 

Urna w  innym miejscu 
Zmieniła się lokalizacja specjal-
nej skrzynki podawczej, w której 
mieszkańcy mogą składać wnioski 
w sprawach urzędowych

Usytuowana jest w przedsionku 
przed salą Sesyjną Urzędu Miasta 
(skrzydło po dawnej siedzibie Fil-
harmonii). Obok specjalnej skrzynki 
dostępne są wydruki najpopularniej-
szych formularzy, długopisy i koperty.
Urna jest dostępna dla interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30.

Nowa lokalizacja jest związana z tro-
ską o bezpieczeństwo mieszkańców, 
aby ograniczyć kumulowanie się 
w jednym miejscu interesantów.

koronawirus.szczecin.eu

W podziękowaniu dla medyków 
Tramwaj z burtą wyklejoną podziękowaniami dla medyków wyjechał
na trasę. Napisy na pojeździe są podziękowaniem od Miasta za po-
święcenie i trud wkładany w ratowanie życia i zdrowia ludzi w tym 
wyjątkowo trudnym czasie. Oklejony tramwaj można spotkać na trasie 
różnych linii. Wyjątkowo ozdobiony pojazd będzie jeździł po Szczecinie 
przez dwa miesiące.


