
Druga fala koronawirusa/COVID-19 jest faktem!

Od kilku tygodni wirus ponownie zawładnął Belgią i to z całą intensywnością.

W poniedziałek 27 lipca Rada Bezpieczeństwa Narodowego podjęła decyzję o zaostrzeniu 

środków ostrożności.

Władze lokalne w poszczególnych regionach kraju wprowadzają również dodatkowo swoje 

zasady dotyczące kontaktów społecznych i noszenia masek ochronnych. A w prowincji 

Antwerpia podjęto jeszcze bardziej rygorystyczne środki.

Dlatego też ‘Internationaal Comité’ zaleca swoim stowarzyszeniom zachowanie szczególnej 

ostrożności przy organizowaniu różnych imprez społeczno-kulturowych. Zdecydowanie 

odradzamy organizowanie spotkań w pomieszczeniach zamkniętych, choć nie wszędzie są 

one zakazane.

Jeśli chcą Państwo zorganizować zajęcia na świeżym powietrzu, prosimy o dokładne 

zapoznanie się z obowiązującymi przepisami federalnymi, flamandzkimi, ale również 

lokalnymi. Zalecamy stosować się ściśle do obowiązujących zasad ponieważ kary mogą być 

wysokie a ten koszt będziecie zmuszeni ponieść sami! W razie wątpliwości skontaktuj się z 

pracownikiem IC. 

Oto najważniejsze zasady ustalone w poniedziałek 27 lipca:

·        Od środy 29 lipca twoja tzw. bańka społeczna składa się z tych samych 5 osób, 

przypadających na całe gospodarstwo domowe a nie na osobę w rodzinie. Ta zasada 

obowiązuje przez następne cztery tygodnie. Do tej grupy 5 osób nie wliczamy dzieci poniżej 

dwunastego roku życia. Bańka społeczna to 5 osób spoza waszego gospodarstwa 

domowego.

·        Nieformalne spotkania prywatne, takie jak spotkania rodzinne lub z przyjaciółmi, są 

ograniczone do maksymalnie 10 osób (nie wliczając dzieci poniżej 12 roku życia). To 

ograniczenie dotyczy również przyjęć i bankietów.

·        Imprezy przyciągające dużą widownię są ograniczone do maksymalnie 100 osób w 

pomieszczeniach zamkniętych i 200 osób na wolnym powietrzu, przy czym obowiązkowe jest

noszenie maski ochronnej.

·        W miarę możliwości zaleca się zdecydowanie pracę zdalną, aby uniknąć bezpośredniego 

kontaktu ze współpracownikami.



·        Zakupy należy wykonywać samodzielnie (lub w towarzystwie osoby nieletniej z którą 

mieszkasz pod jednym dachem lub osoby potrzebującej), maksymalnie 30 minut.

Aktualne wiadomości  i zalecenia o koronawirusie znajdziesz na stronie internetowej:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

W prowincji Antwerpia, oprócz zaleceń Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podjęto 

dodatkowe środki ostrożności:

Jakie środki ostrożności obowiązują w całej prowincji Antwerpia?

·        W prowincji obowiązuje godzina policyjna. To znaczy, że życie publiczne i aktywność 

społeczna kończy się o godzinie 23.30 a zaczyna się o godzinie 6.00 rano. Wszyscy muszą 

być w domu między godziną 23.30 a 6 rano, z wyjątkiem przejazdów koniecznych na 

dotarcie do pracy, szpitala itp. Kawiarnie i restauracje zamykane są o godzinie 23:00.

·        Maski ochronne. W prowincji Antwerpia każdy powyżej 12 roku życia jest zobowiązany do 

noszenia maski w miejscu publicznym oraz w miejscach, w których nie można 

zagwarantować fizycznej odległości 1,5 metra. Zalecenie to nie obowiązuje podczas 

spożywania posiłków (jedzenia i picia) oraz w sferze prywatnej (w domu).

·        We wszystkich kawiarniach i lokalach gastronomicznych musi być zawsze zagwarantowana

fizyczna odległość półtora metra między grupami gości, z wyjątkiem kiedy grupy są od siebie

odseparowane. Rejestracja indywidualna jest obowiązkowa. Dane kontaktowe są 

przechowywane przez 4 tygodnie w celu tzw. badań kontaktowych.

·        W restauracjach i kawiarniach grupa gości przy stole jest ograniczona do ścisłej 

maksymalnej liczby osób lub grupy składającej się z członków tego samego gospodarstwa 

domowego.

·        Na terenie targowiska obowiązują te same zasady co w przypadku sklepów: zakupy jako 

forma rozrywki są zabronione. Zakupy należy wykonywać samodzielnie lub w towarzystwie 

osoby nieletniej z którą mieszkasz pod jednym dachem lub osoby potrzebującej, 

maksymalnie 30 minut. Stoiska gastronomiczne na targowiskach są niedozwolone.

·        Praca zdalna jest obowiązkowa, z wyjątkiem sytuacji kiedy jest to absolutnie niemożliwe.

·        Indywidualne sporty kontaktowe są zakazane. Sport zespołowy jest zabroniony dla 

zawodników powyżej 18 roku życia.



W najbardziej dotkniętej strefie (miasto Antwerpia, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, 

Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, 

Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle i Hemiksem, Rumst) są podjęte 

dodatkowe środki ostrożności:

·        Wszystkie imprezy i uroczystości są surowo zabronione, sale bankietowe są zamknięte.

·        Wszystkie kluby fitness pozostają zamknięte.

Aktualne wiadomości i zalecenia o koronawirusie w prowincji Antwerpia znajdziesz na stronie

internetowej: 

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html

  5 najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa!

·        Prawidłowa higiena ma zasadnicze znaczenie. Myj ręce często i dokładnie. Niepodawaj 

dłoni, unikaj uścisków i całowania przy powitaniu.

·        Spotkania lub inne zajęcia odbywają się najlepiej na wolnym powietrzu. Jeśli nie jest to 

możliwe, pomieszczenie musi być odpowiednio wietrzone.

·        Zastosuj dodatkowe środki ostrożności, jeżeli masz kontakt z osobami należącymi do grupy 

ryzyka.

·        Stosuj zasady dotyczące zachowania bezpiecznej odległości, z wyjątkiem osób z własnego 

gospodarstwa domowego i 5 osób tzw. bańki społecznej oraz dzieci poniżej 12 roku życia.

·        Możesz mieć bliższy kontakt z 5 osobami, to twoja tzw. bańka społeczna. Ta grupa jest stała

i nie ulega zmianie.

 


