Toruń, dnia 2 kwietnia 2020 r.

STAN EPIDEMII W POLSCE – AKTUALIZACJA
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566)

Opublikowane w dniu 1 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie zmienia niektóre błędy lub luki
legislacyjne zawarte w poprzednim Rozporządzeniu z dnia 31 marca 2020 r.
Dodatkowe wyłączenia obowiązują od dnia 2 kwietnia 2020 r.:
1. W zakładach pracy w dalszym ciągu są zobowiązane zapewnić odległość pomiędzy
stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, dodano jednak wyjątek od tej
reguły – odległości mogą być mniejsze, gdy ich zachowanie jest niemożliwe ze
względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład
ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19
a. rozporządzenie, jak również żadna z ustaw, nie zawiera definicji środków
ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 – wskazówką
może być jedynie Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
które wskazuje maseczki ochronne, środki odkażające, medyczną odzież
ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do
dezynfekcji i higieny rąk. Należy przyjąć, iż rodzaj środków ochrony osobistej
powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanej pracy i występujących na
danym stanowisku pracy ryzyka zakażenia,
2. W okresie od 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się nie dotyczy
wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo
łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.
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3. Naprawiono lukę legislacyjną i po nowelizacji rozporządzenia, właściciele
(użytkownicy wieczyści) powierzchni handlowej w obiekcie o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 mogą prowadzić sprzedaż detaliczną w branżach określonych w
poprzednim rozporządzeniu wyłączeniami spod zakazu (m.in. sklepy spożywcze,
sklepy budowlane oprócz weekendów, apteki, drogerie, banki, stacje paliw itd.)
4. Doprecyzowano, że na stacjach paliw również obowiązuje limit jednoczesnej
obecności 3 klientów na jedno stanowisko kasowe oraz że na stacjach paliw nie
obowiązuje ograniczenie, iż w godzinach 10.00-12.00 przebywać miałyby tylko osoby
powyżej 65 roku życia,
5. Doprecyzowano, że ograniczenia dotyczącego godzin dostępnych tylko dla osób
powyżej 65 roku życia nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lekarstw, wyrobów
medycznych lub suplementów jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia
lub zdrowia,
6. Doprecyzowano, że zakaz świadczenia usług hotelarskich i noclegu nie obowiązuje,
jeżeli świadczenie usług hotelarskich rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.
7. Dodatkowo precyzujemy, iż obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych
spoczywa na klientach sklepów lub punktów usługowych, natomiast sklepy i punkty
usługowe mają obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub płynu do
dezynfekcji rąk oraz dokonywania po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi
lub stanowiska kasowego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
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