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Kartuzy, 9 października 2020 r.

Pan
Mirosław Szutenberg
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Kartuskiego
W odpowiedzi na ustne zapytania złożone na XXII sesji Rady Powiatu Kartuskiego
w dniu 25 września 2020 r., wyjaśniam co następuje.
1. Zasady organizacji działalności publicznej w strefie czerwonej nie wskazują na sytuację dot. sal
gimnastycznych w szkołach, a prawo oświatowe

nie zmieniło dotychczasowego reżimu ani

obowiązków i pełnomocnictw dyrektora w tym zakresie. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół mówią
tylko o max 2 grupach przebywających jednocześnie na sali gimnastycznej oraz o przymusie
zachowywania dystansu społecznego, jednakże dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka
znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub
środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły
czy podczas przerw.
Jednocześnie MEN podkreśla konieczność zmniejszania grup młodzieży w jednej sali, gdy
szkoła ma ku temu warunki. Komentuje też na swojej stronie zalecenia, które powinny obowiązywać
podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole (dotyczy również szkolenia sportowego):
Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,
należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka
ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i
ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania
fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory
do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach”
Należy zauważyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie
oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich
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wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania,
jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa. Za każdym razem rekomendacja ustalana jest oddzielnie dla
wnioskującej jednostki. Nie jest jednak wykluczone, że reżim epidemiczny zostanie niebawem
poszerzony ze względu na nagły poważny wzrost zakażeń w całym kraju i powiecie.
2. Model prowadzenia zajęć w taki sposób, że nauczyciel czyni to w czasie rzeczywistym z połową
oddziału, a druga połowa w tym samym czasie pozostaje z nauczycielem w kontakcie zdalnym, w
opinii dyrektorów szkół nie jest możliwy do praktykowania. Jednakże konkretne rozwiązania
organizacyjne zależą od dyrektora szkoły, który podejmuje decyzje w oparciu o specyficzne warunki
panujące w jego jednostce, w określonym czasie.
3. Powiat codziennie analizuje sytuację epidemiologiczną na swoim terenie, w szczególności w
stosunku do podmiotów podległych. Obecnie trwają rozmowy z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach na temat możliwości radykalnych decyzji zapobiegawczych,
w tym zawieszenia działalności szkół i placówek oraz ich przejścia na nauczanie zdalne.
Zasady obowiązujące w strefie czerwonej:


Nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej;



Organizacja kongresów i targów – zakaz;



Wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności;



Wydarzenia kulturalne – zakaz organizacji;



Gastronomia – 1 osoba na 4 m kw. ;



Działalność hotelarska– jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek;



Aquaparki i baseny – 75 proc. obłożenia obiektu;



Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne – zakaz działalności;



Siłownie – 1 osoba na 10 m kw. W oświacie regulują przepisy oświatowe



Kina – 25 proc. Publiczności;



Sanatoria, rehabilitacja uzdrowiskowa – warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest
negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie
wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego;



Zgromadzenia – zakaz zgromadzeń powyżej 100 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają
usta i nos;
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Kościoły – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego,
obowiązek zakrywania ust i nosa;



Wesela i inne uroczystości rodzinne – 50 osób, z wyjątkiem obsługi;



Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – 50 osób, z wyjątkiem obsługi;



Transport zbiorowy – na liniach wewnętrznych pojazdem można przewozić tyle osób, ile
wynosi: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących
i stojących albo co najmniej 50 proc. wolnych miejsc siedzących (linie międzygminne
funkcjonują jak w strefie żółtej);



Kluby nocne, dyskoteki – zakaz prowadzenia działalności.

Czerwona strefa – wyjątki w obostrzeniach.
Obowiązku zakrywania ust i nosa, nawet w czerwonej strefie, nie stosuje się w przypadku:


pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna
osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt. 2, albo osoby zamieszkujące
lub gospodarujące wspólnie;



dziecka do ukończenia 5. roku życia;



osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

 całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;


osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach,
obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej
bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;



kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym
wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego
albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie
zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w
sposób uniemożliwiający styczność;



kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo
armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób
uniemożliwiający styczność;
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kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;



sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;



żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także
funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanych czynności;



osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej
przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że
zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;



sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;



osoby przebywającej na terenie lasu;



jazdy konnej;



personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;



uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w
przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim
podmiotem postanowi inaczej;



podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed
duchownym.

Przygotowała

Starosta

Jolanta Tersa

/-/Bogdan Łapa

Dyrektor Wydziału Edukacji
JT/HK/09.10.2020 r.
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