Spotkania z innymi
Aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Z dniem 14 września 2020 r. weszły w życie nowe wytyczne dotyczące
spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Spotkania z rodziną i przyjaciółmi

Podczas spotkań z osobami mieszkającymi oddzielnie, należy
stosować się do następujących wytycznych:
•

•

•

Przestrzegaj zasad dotyczących zachowania odległości (zachowuj
odstęp 2 metrów od innych)
Ogranicz liczbę różnych osób, z którymi się spotykasz towarzysko
przez krótki okres czasu
W miarę możliwości spotykaj się z ludźmi na świeżym powietrzu:
spotkania na zewnątrz są bezpieczniejsze niż w przestrzeni
zamkniętej, gdyż świeże powietrze zapewnia lepszą wentylację

Możesz się spotykać w grupie nie większej niż 6 osób, które z Tobą
nie mieszkają. Dotyczy to spotkań w przestrzeni otwartej i zamkniętej
(w tym również w domu). Jest to tzw. „zasada sześciu” i trzeba jej
przestrzegać, gdyż takie jest prawo.
Nowe przepisy
Z dniem 14 września, spotkania osób niemieszkających wspólnie w
grupach powyżej 6 osób będą niezgodne z prawem (z wyjątkiem
spotkań w ramach „grupy kontaktowej”, która obejmuje jedynie dwa
domostwa i w sumie liczy więcej niż 6 osób). Policja ma prawo
egzekwować przestrzeganie tych limitów i może wymierzyć karę
(mandat z taryfikatora) o wartości £100, która będzie wzrastać za
każdym razem, gdy dojdzie do złamania prawa, aż do maksymalnej
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wartości £3200. Osobom nieprzestrzegającym tych wymogów
prawnych grozi wpisanie do rejestru karnego.
Grupy składające się z więcej niż 6 osób mogą się spotykać w
następujących sytuacjach:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Gdy wszyscy mieszkają wspólnie lub tworzą grupę kontaktową
(domostwo własne plus jedno dodatkowe gospodarstwo) lub aby
kontynuować ustalenia dotyczące dzieci, których rodzice mieszkają
oddzielnie.
W celu wykonywania pracy, w tym pracy wolontariackiej lub na
rzecz służb charytatywnych, w tym wspieranie osób starszych z
otępieniem
Zorganizowane grupy wsparcia dla osób w szczególnie trudnych
warunkach, na przykład przy przewlekłych chorobach takie jak
otępienie (dotyczy to również grup wspierających opiekunów) czy
dla osób cierpiących po stracie bliskich
W celach nauki, szkolenia lub zarejestrowanej opieki nad dziećmi
(w tym opieki kompleksowej)
Wypełnianie obowiązków prawnych, na przykład obecność w
sądzie lub członkostwo ławy przysięgłych
Zapewnianie pomocy w nagłych wypadkach lub wsparcie dla osoby
szczególnie zagrożonej
Wesela lub śluby cywilne oraz uroczystości religijne świętujące
wydarzenia życiowe – dopuszcza się obecność do 30 osób
Pogrzeby – dopuszcza się obecność do 30 osób
Zorganizowane imprezy sportowe w przestrzeni otwartej i
zamkniętej, zajęcia i ćwiczenia fizyczne w grupach (sprawdź listę
rekreacyjnych drużyn sportowych, sportu na świeżym powietrzu
oraz ćwiczeń dozwolonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
siłowni i obiektów rekreacyjnych)
Demonstracje i działalność polityczna zorganizowana zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pod kątem choroby
COVID-19 pod warunkiem przeprowadzenia dokładnej oceny
ryzyka

Dalsze informacje można znaleźć na stronie rządowej pod zakładką
często zadawane pytania
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Przepisy dotyczące innych lokali i działalności

Lokale spełniające wymogi dotyczące bezpieczeństwa w zakresie
choroby COVID-19 będą mogły przyjmować więcej osób – na
przykład obrządki religijne w miejscach kultu – choć należy przebywać
w grupie nie większej niż 6 osób.
Podczas wizyty w takich lokalach, tzn. w miejscach kultu, sklepach,
obiektach rekreacyjnych, restauracjach czy pubach, należy:
• przestrzegać limitów dotyczących ilości osób w grupie
towarzyszącej – nie więcej niż 6 osób, z wyjątkiem grup osób
mieszkających wspólnie (lub tworzących grupę kontaktową)
• unikać kontaktów towarzyskich z ludźmi spoza własnej grupy,
nawet w razie napotkania znajomych
• udostępnić swoje dane kontaktowe organizatorom, aby w razie
konieczności umożliwić kontakt w ramach programu badania i
śledzenia kontaktów służby zdrowia NHS
Dalsze informacje dotyczące nowych wytycznych można znaleźć na
stronie rządowej
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing
Wyjaśnienie przydatnych zwrotów można znaleźć na stronie
https://raceequalityfoundation.org.uk/health-care/covid-19-translatedmaterials-resources/
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