18.listopada 2021

Zalecenia epidemiczne

Drodzy Słuchacze WTUTW
W ostatnim tygodniu ( czyli 11-17 listopada) namawialiśmy grupy lektoratów do zmiany
standardu spotkań na OnLine. Praktycznie : grupy Agnieszki i Magdy oraz „komputery”
Dawida podjęły taką decyzję – ograniczając kontakty bezpośrednie.
Pozostają w trybie stacjonarnym , na sali, spotkania angielskiego z panią M.Ławrynowicz ,
śpiewu oraz komputery początkowe gdyż uczęszczają tam osoby mające problemy z
technikami internetowymi.
Nie decydujemy się jeszcze na zawieszenie ich zajęć stacjonarnych ale :
Apelujemy do Słuchaczy zajęć na salach : Myślmy poważnie o możliwości
zachorowania, nas lub bliskich. Stosujmy maski , wietrzenie sal wykładowych i dezynfekcję
mebli . To nie przepis który można obejść ale szansa na kontynuowanie zajęć bez ofiar.
Do osób chorych i osłabionych , którzy nie mogą się zaszczepić a także do
niezaszczepionych ideologicznie : apel aby może powstrzymać się z obecnością na zajęciach
lub stosować dodatkowe indywidualne środki ochrony.

Dodatkowo : poniżej cytat z „zaleceń” od GIS :
Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że stosownie do § 25 ust. 1
pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.) do dnia 30 listopada 2021 r. nakazuje się
zakrywanie, przy
pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach
użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty lub nauki.
Obowiązku ten wynika także z dyspozycji § 9 ust. 22a rozporządzenia w brzmieniu:
„Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.:
1) wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i
inne podmioty prowadzące działalność <edukacyjną> oraz przez instytucje kultury
<..>
2) prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice
- jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby
w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego
powierzchni, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby
uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1”.
Ponadto, jeżeliby Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało, że w zajęciach Wawerskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązuje limit uczestników (z uwagi ewentualnie na
przepis§ 9 ust. 22a rozporządzenia), to w ocenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego
niewliczanie, na podstawie § 9 ust. 19b rozporządzenia, do określonego limitu osób
zaszczepionych, mogłoby nastąpić z inicjatywy osób, których dane dotyczą, podjętej
indywidualnie,dobrowolnie ujawniających fakt zaszczepienia się przeciwko COVID19.
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