Bardziej rygorystyczne środki ochrony przed
koronawirusem
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W poniedziałek 23 marca rząd wdrożył dodatkowe środki przeciwdziałania
pandemii koronawirusa. Premier Mark Rutte, Minister Sprawiedliwości
i Bezpieczeństwa Ferd Grapperhaus, Minister Zdrowia Hugo de Jonge i
Minister Opieki Medycznej Martin van Rijn przedstawili nowe środki podczas
konferencji prasowej. Zostały one ustalone na podstawie zaleceń Krajowego
Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM).
Oto nowe, bardziej rygorystyczne środki:
◼ W miarę możliwości należy jak najwięcej czasu spędzać w domu. Wyjście z domu jest dozwolone
wyłącznie, jeśli praca zdalna z domu jest niemożliwa, a także w celu zrobienia zakupów spożywczych lub
zaopiekowania się innymi osobami. Wyjście z domu na spacer jest dozwolone, ale nie w grupach. Należy
zawsze utrzymywać odpowiednią odległość od innych ludzi (co najmniej 1,5 metra) oraz unikać wszelkich
interakcji i grup ludzi. Podczas pobytu w domu: ograniczyć liczbę gości do 3 i utrzymywać odpowiednią
odległość (1,5 m) między sobą.
◼ Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi osoby z takimi objawami, jak kaszel lub katar, powinny pozostać
w domu. Jeśli jeden z domowników ma gorączkę, wszystkie mieszkające z nim osoby powinny pozostać
w domu. Nie dotyczy to kluczowych pracowników z najważniejszych sektorów i odpowiedzialnych za
newralgiczne procesy, o ile oni sami nie zachorują.
◼ Do 1 czerwca obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, również tych, w których uczestniczy miej niż 100
osób. Ta zasada zaostrza wprowadzony wcześniej zakaz (który miał obowiązywać do 6 kwietnia). Pogrzeby
i religijne ceremonie zaślubin stanowią wyjątek od tej reguły. Wkrótce udostępnione zostaną dalsze
informacje na ten temat.
◼ Przewoźnicy obsługujący transport publiczny oraz właściciele sklepów mają obowiązek dopilnować, aby
podczas korzystania z nich zachowana była odpowiednia odległość między poszczególnymi osobami.
Jednym z dostępnych środków jest na przykład ograniczenie liczby osób, które mogą jednocześnie
przebywać w sklepie.
◼ Przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością wymagającą kontaktu z innymi, m.in. salony fryzjerskie
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i salony piękności, muszą pozostać zamknięte do 6 kwietnia. Inni wyspecjalizowani pracownicy, np.
fizjoterapeuci, powinni w miarę możliwości wykorzystywać w pracy połączenia wideo.
◼ Kasyna podlegają od teraz ograniczeniom obowiązującym dla placówek serwujących żywność i napoje i
zostaną zamknięte 24 marca 2020 r.
◼ Obiekty, takie jak ośrodki wypoczynkowe, muszą wdrożyć środki mające zagwarantować zachowanie
odległości 1,5 metra między poszczególnymi osobami. Niezastosowanie się do tego nakazu może
skutkować zamknięciem obiektu przez władze lokalne.
◼ Burmistrzowie mogą wyznaczać obszary, takie jak parki, plaże i całe dzielnice, w których obowiązuje
całkowity zakaz zgromadzeń. Władze będą podejmować odpowiednie działania w odniesieniu do grup co
najmniej 3 osób, jeśli odległość 1,5 metra pomiędzy poszczególnymi osobami nie została zachowana. Nie
dotyczy to dzieci oraz osób mieszkających ze sobą, np. członków rodziny.
◼ Zakaz zgromadzeń nie obowiązuje na publicznych targowiskach, ponieważ w niektórych częściach kraju
odgrywają one kluczową rolę w zaopatrywaniu ludności w żywność. Władze miejskie i nadzorcy targowiska
przeanalizują rozwiązania pozwalające zagwarantować utrzymanie odpowiedniej odległości między
poszczególnymi osobami.
◼ Rząd pragnie też zwiększyć skuteczność egzekwowania wdrożonych środków. Burmistrzowie będą mogli
ustanawiać awaryjne rozporządzenia lokalne pozwalające łatwiej i szybciej podjąć odpowiednie działania.
Ponadto burmistrzowie mają prawo zamknąć konkretne obiekty, w tym parki, plaże i pola namiotowe.
Osoby naruszające obowiązujące zasady zostaną ukarane grzywną.
Wprowadzone wcześniej środki nadal obowiązują. Więcej informacji znajduje się w artykule na temat
podejścia do walki z koronawirusem w Holandii.
Wdrożone środki są zgodne z holenderskim podejściem do tej kwestii, które zakłada dopilnowanie, aby system
opieki zdrowotnej mógł poradzić sobie z zaistniałym problemem i zagwarantować pomoc osobom najbardziej
potrzebującym. To podejście oraz wdrażane środki opierają się na zaleceniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego
ds. Pandemii. To grupa ekspertów pod przewodnictwem Jaapa van Dissela, dyrektora Krajowego Instytuty Zdrowia
Publicznego i Środowiska (RIVM).
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