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Rząd ogłosił harmonogram trze-
ciego, przedostatniego etapu 
znoszenia ograniczeń związa-
nych z koronawirusem. 

Od poniedziałku 18 maja będziemy
mogli skorzystać z usług fryzjera 
i kosmetyczki, a także pójść do re-
stauracji i kawiarni. Do tych miejsc 
dotrzemy szybciej, ponieważ pod-
wyższony zostaje limit pasażerów 
w transporcie publicznym. Do szkół 
policealnych wrócą zajęcia prak-
tyczne, otwarte też będą mogły być 
schroniska młodzieżowe i świetlice 
środowiskowe. Więcej osób będzie 
mogło przebywać w kościołach 
i na obiektach sportowych. Kolej-
ny tydzień, od 25 maja – to między 
innymi wprowadzenie możliwości 
opieki nad uczniami klas 1-3 w szko-
łach oraz bezpośrednich konsultacji 
z nauczycielami dla maturzystów 
i uczniów klas ósmych. 

To kolejny etap odmrażania go-
spodarki, oczywiście z uwzględ-
nieniem odpowiednich reżimów 
sanitarnych. Wśród zaleceń dla 
salonów urody znalazły się m.in.: 
obowiązek noszenia przez klien-
tów i obsługę maseczek, gogli lub 
przyłbic, przyjmowanie klientów 
po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznie lub online. 

Z kolei wśród zaleceń dla gastrono-
mii są m.in.: limit osób w lokalu; de-
zynfekcja stolika po każdym kliencie; 
zachowanie 2 m odległości między 
stolikami. Goście restauracji mogą 
zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy 
stolikach. 

Otwarcie przedszkoli 
i kolejnych żłobków 
W najbliższy poniedziałek, 18 
maja, swoją działalność wzno-
wią wszystkie szczecińskie 
przedszkola publiczne. 

Wyjątek stanowią: fi liaPrzedszko-
la Publicznego nr 51 i fi lia Przed-
szkola Publicznego nr 72, których 
podopieczni zostaną przyjęci do 
placówek macierzystych. 
Dodatkowo działalność wznowią 
również niemalże wszystkie oddziały 
przedszkolne funkcjonujące w szko-
łach podstawowych, z wyjątkiem SP 
nr 10, SP nr 13, SP nr 18, SP nr 24, SP 
nr 28, SP nr 39, SP nr 54 oraz SP nr 74. 

W większości placówki te nie zo-
staną otwarte z uwagi na brak zgło-
szeń rodziców lub trwające prace 
remontowe. 
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Od przyszłego tygodnia swoją 
działalność wznowią również ko-
lejne żłobki publiczne: Żłobek nr 5 
(ul. Kazimierza Królewicza 61) oraz 
Żłobek nr 9 (ul. Brytyjska 19). Dodat-
kowo, z opieki w placówce będą 
mogły skorzystać również dzieci 
uczęszczające do grup stworzonych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego (Żłobek nr 
2, Żłobek nr 3, Żłobek nr 5, Żłobek 
nr 6 oraz Żłobek nr 7). 

Planuje się, że zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, kolejne szcze-
cińskie żłobki publiczne wznowią 
swoją działalność 25 maja br. 

Otwarcie publicznych żłobków 
i przedszkoli wymagało odpowied-
niego przygotowania i wdrożenia 
najwyższych środków ostrożno-
ści, tak by w maksymalnym stop-
niu zadbać o bezpieczeństwo nie 
tylko najmłodszych mieszkańców 
Szczecina, ale również ich rodzin 
i pracowników poszczególnych 
jednostek. 
Opracowano m.in. specjalne pro-
cedury postępowania związane 
z przyjmowaniem dzieci do żłobków 
i przedszkoli, ustaleniem zasad doty-
czących wyżywienia czy też ograni-
czeniem liczby dostępnych zabawek. 
Ponadto jednostki zostały doposa-
żone w niezbędne środki ochrony 
osobistej i odpowiedni sprzęt umoż-
liwiający kontrolowanie stanu zdro-
wia osób w nich przebywających 
(termometry bezdotykowe). 

Przypominamy, że zgodnie 
z ministerialnymi rekomendacjami, 
w pierwszej kolejności do placówek 
przyjmowane są dzieci pracowni-
ków systemu ochrony zdrowia, 
służb mundurowych, osób reali-
zujących zadania związane z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem koronawirusa oraz 
pracowników handlu i przedsię-
biorstw produkcyjnych. 

Rządowe wytyczne, precyzyj-
nie określają również liczebność 
poszczególnych grup. W każdej 
z nich będzie mogło przebywać 
maksymalnie 12 dzieci. Niestety 
spowoduje to, że może nie udać 
się zapewnić opieki wszystkim dzie-
ciom. Wszystko zależy od liczby za-
interesowanych. 

Poradnia blisko Ciebie
Osoby, które czują, że potrze-
bują wsparcia psychologa lub 
terapeuty, mogą za pośrednic-
twem telefonu lub internetu, 
zwrócić się o poradę do „Poradni 
blisko Ciebie”, działającej w ra-
mach Fundacji Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej „Prawo-
brzeże”. 

Pomoc kierowana jest nie tylko do 
osób, które odczuwają pogorsze-
nie samopoczucia, ale również do 
takich, które zmagają się z trudno-
ściami w relacjach z bliskimi. 

O wsparcie mogą zwrócić się także 
rodzice i opiekunowie młodzieży, 

którzy borykają się z różnorodnymi 
problemami wychowawczymi. 
Bez pomocy nie zostaną również se-
niorzy, którzy otrzymają  tu fachowe 
wsparcie w przypadku odczuwania 
osobistych kłopotów i dotkliwego 
poczucia izolacji.

Bezpłatne porady udzielane są od 
poniedziałku do czwartku w go-
dzinach 15.00-18.00. Wystarczy 
zadzwonić pod  numer: 91 881 64 
57 lub skorzystać z możliwości, które 
stwarza Internet. 

Możliwe jest przeprowadzenie roz-
mowy za pomocą komunikatora 
SKYPE (dane do logowania: live:.cid.
beeff251a7adb769) lub wysłanie 
e-maila na adres: crrprawobrzeze@
gmail.com.

Straż Miejska 
przypomina
16 kwietnia wszedł w życie obo-
wiązek zakrywania ust i nosa. 
Twarz można zakrywać zarówno 
maskami, jak i częściami odzie-
ży np. chustką czy szalikiem, 
a w niektórych przypad-
kach przyłbicami.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust 
dotyczy przebywania w przestrzeni 
publicznej poza miejscem zamiesz-
kania.
Zasłaniać musimy twarz podczas 
przemieszczania się pieszo, komu-
nikacją publiczną, rowerem, hu-
lajnogą, skuterem, motocyklem, 
samochodem (gdy jadą nim osoby 
niezamieszkujące wspólnie).
Straż Miejska przypomina, że obo-
wiązek zakrywania ust i nosa doty-
czy nie tylko dorosłych, ale również 
dzieci powyżej 4. roku życia. Nieste-
ty, jak pokazały ostatnie kontrole, 
o zabezpieczaniu dzieci zapominają 
rodzice. 

Strażnicy miejscy nałożyli już kilka-
dziesiąt mandatów karnych na oso-
by, które uporczywie, mimo wielu 
upomnień nie zakrywały nosa i ust 
w miejscach publicznych – mówi 
st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik 
Straży Miejskiej Szczecin. – Przypo-
minamy także o właściwym noszeniu 
maseczki czy chustki. Jej noszenie 
na brodzie, czole czy w ręce jest su-
rowo rozliczane przez strażników 
miejskich i może zakończyć się wy-
stawieniem mandatu do 500 złotych, 
również skierowaniem wniosku do 
sądu, który może orzec grzywnę 
w wysokości nawet 5000 zł.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 35 dziękują Medykom. 


