Tomasz Schimanek1

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

Aktualizacja, stan prawny na dzień 4 maja 2020 roku

Drugiego maja weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792). Zastąpiło ono wcześniej obowiązujące rozporządzenie
z dnia 19 kwietnia.
Nowe rozporządzenie wprowadziło szereg zmian, przede wszystkim dotyczących funkcjonowania
różnego rodzaju placówek, m.in. sklepów. Można z nich obecnie korzystać, bez względu na branżę,
ale przy zachowaniu szczególnych wymogów bezpieczeństwa, na przykład wyłącznie
w rękawiczkach i przy zachowaniu liczby klientów w sklepie nie większej niż 1 osoba na 15 m2
powierzchni.
Udostępnione zostały również stadiony, boiska, ośrodki jeździeckie oraz inne obiekty sportowe.
Ale można z nich korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu
przy ograniczonej liczbie osób, które jednocześnie mogą w nich przebywać. Górna granica to
6 osób oraz trener, w przypadku niektórych obiektów to jeszcze mniej.
Możliwe jest funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, bibliotek, muzeów oraz hoteli przy spełnieniu
określonych warunków bezpieczeństwa. W praktyce decyzję o otwarciu tych placówek podejmują
organy prowadzące, w przypadku podmiotów publicznych czy społecznych lub właściciele
w przypadku placówek prywatnych.
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Mieszkańcy terenów przygranicznych mogą jeździć zagranicę bez obowiązku kwarantanny
po powrocie do Polski, ale dotyczy to tylko osób wykonujących pracę zawodową (z wyłączeniem
osób zatrudnionych w służbie zdrowia i pomocy społecznej) oraz uczniów i studentów.
Ta możliwość nie dotyczy osób pracujących wolontarystycznie zagranicą.
Bary, restauracje, instytucje kultury, kina, teatry, fryzjerzy, kosmetyczki, baseny, siłownie, kuby
fitness, sale zabaw, place zabaw, ogrody zoologiczne nadal pozostają zamknięte dla
korzystających. Nie można organizować targów, wystaw czy konferencji.
Pozostałe zakazy i nakazy, w tym zakaz zgromadzeń, rygory dotyczące przemieszczania się czy
zakładania maseczek obowiązują nadal bez zmian.
Szczegółowe wytyczne rządu dotyczące zasad funkcjonowania poszczególnych placówek znajdują
się pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia
Trzeba jednak pamiętać, że właściciele lub zarządzający mogą wprowadzać dalej idące
ograniczenia w korzystaniu z ich placówek niż to wynika z rozporządzenia i rządowych wytycznych.
Dlatego chcąc skorzystać z miejsc, o których mowa wyżej, warto skontaktować się z nimi
wcześniej telefonicznie. Pozwoli to sprawdzić, czy placówka jest otwarta, a jeżeli tak, dowiedzieć
się, jakie są zasady korzystania z niej w okresie epidemii.

Autor: Tomasz Schimanek
Redakcja techniczna: Paweł Zań

Stan prawny na dzień 4 maja 2020 roku.
Aktualizacja
została
przygotowana
w
ramach
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

programu

„Działaj

Lokalnie”

http://dzialajlokalnie.pl/

Aktualizacja i poradnik są częścią Pakietu Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Tekst licencji można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

2

