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Wolontariat w warunkach epidemii
Dziesięć praktycznych wskazówek
dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy

Aktualizacja druga, stan prawny na dzień 18 maja 2020 roku

Szesnastego maja weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878). Zastąpiło ono wcześniej obowiązujące rozporządzenie
z dnia 2 maja.
Nowe rozporządzenie znosi kolejne zakazy, przede wszystkim dotyczące funkcjonowania różnego
rodzaju podmiotów usługowych. Od 18 maja mogą działać m.in. restauracje, bary, kawiarnie
jednak z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa, w tym wymogu obecności nie więcej
niż jednej osoby na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, nie wliczając w to obsługi.
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa mogą także funkcjonować muzea, biblioteki, galerie sztuki,
zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Mogą odbywać się również projekcje filmowe, ale wyłącznie
na otwartym powietrzu. W rozporządzeniu podniesiony został limit osób, które jednocześnie mogą
korzystać z obiektów sportowych, obecnie to 14 osób i 2 trenerów.
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Kina stacjonarne, teatry, salony fitness, baseny, place zabaw, kluby taneczne czy salony masażu
nadal pozostają zamknięte do odwołania. W teatrach mogą odbywać się jedynie próby bez udziału
publiczności.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z otwartych od 18 maja
podmiotów znajdują się pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia--18-maja-pojdziesz-dofryzjera-kosmetyczki-i-restauracji
Od 18 maja zniesiony został zakaz samodzielnego przemieszczania się osób do 13-tego roku
życia. Zwiększone zostały także limity pasażerów w komunikacji zbiorowej, od 18 maja może
w pojedzie może przebywać maksymalnie 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy
jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo co najmniej 50% miejsc siedzących
niezajętych.
Pozostałe zakazy i nakazy, w tym zakaz zgromadzeń, rygory dotyczące przemieszczania się
czy zakładania maseczek obowiązują nadal bez zmian. Z jednym istotnym wyjątkiem. Od 18 maja
zakaz organizowania zgromadzeń niepodlegających ustawie o zgromadzeniach nie dotyczy
działalności organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i fundacji.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 872) od 18 maja będą mogły działać schroniska
młodzieżowe, świetlice środowiskowe i szkolne ośrodki sportowe. Od 25 maja szkoły będą mogły
prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 (szkoła podstawowa) oraz konsultacje
bezpośrednie z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Od 1 czerwca
będą mogły być prowadzone konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów.

Szczegółowe wytyczne rządu dotyczące zasad funkcjonowania poszczególnych placówek znajdują
się

pod

adresem

internetowym:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-

ograniczenia

Rząd umożliwia funkcjonowanie różnego rodzaju podmiotów, ale to, czy, kiedy i na jakich zasad
uruchomią one działalność zależy od decyzji ich właścicieli, organów prowadzących lub osób
zarządzających. Dlatego chcąc skorzystać z ich oferty, warto skontaktować się z nimi wcześniej
telefonicznie.
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Stan prawny na dzień 18 maja 2020 roku.
Aktualizacja
została
przygotowana
w
ramach
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

programu
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http://dzialajlokalnie.pl/
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