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W poniedziałek, 23 marca, rząd podjął dodatkowe środki w celu rozwiązania problemu koronawirusa. Premier 

Rutte i ministrowie De Jonge, Grapperhaus i Van Rijn wyjaśnili te środki (w oparciu o porady RIVM - Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska) podczas spotkania prasowego w poniedziałek 23 marca 2020 r. 

Zaostrzone i nowe środki to: 

 Zostań w domu, jak to tylko możliwe. Wychodź na zewnątrz do pracy tylko wtedy, gdy nie możesz pracować w domu, 

do sklepu spożywczego lub w celu opieki nad innymi. Możesz wychodzić na zewnątrz  w celu zaczerpnięcia trochę 

świeżego powietrza, ale nie rób tego w grupie. Zawsze trzymaj się z dala od innych (co najmniej 1,5 metra) i unikaj 

aktywności społecznych i grup ludzi. Również w domu: ogranicz odwiedziny do maksymalnie trzech osób i zachowaj 

dystans od innych ludzi. 

 Jeśli kaszlesz i/lub jesteś przeziębiony to obowiązują stare zasady: zostań w domu. Jeśli do tego dostaniesz gorączki, to 

od tej pory wszyscy w gospodarstwie domowym muszą pozostać w domu. Osoby wykonujące kluczowe zawody i  

procesy są wykluczone, chyba że same zachorują. 

 Wszystkie spotkania są zakazane do 1 czerwca (zamiast do 6 kwietnia), nawet przy mniej niż 100 osobach. Wyjątkiem 

są pogrzeby i śluby kościelne, o których więcej informacji pojawi się później. 

 Sklepy i transport publiczny będą zobowiązane do podjęcia działań mających na celu zapewnienie, że ludzie zachowują 

dystans, na przykład poprzez politykę dotyczącą drzwi. 

 Dla fryzjerów, kosmetyczek i innych osób wykonujących tzw. zawody kontaktowe w zakresie usług hair&beauty 

oznacza to, że do 6 kwietnia niestety nie mogą one wykonywać swojego zawodu. W przypadku na przykład 

fizjoterapeutów oznacza to, że: pracuj w miarę możliwości zdalnie wykorzystując nośniki obrazu. 

 Od tego momentu kasyna będą podlegać tym samym środkom, co lokale gastronomiczne i zostaną zamknięte w dniu 

24 marca 2020 roku. 

 W miejscach takich, jak parki wakacyjne, trzeba będzie podjąć działania mające na celu utrzymanie ludzi w odległości 

1,5 metra. Jeśli nie jest to możliwe, gminy mogą zamknąć te lokalizacje. 

 Burmistrzowie mogą wyznaczyć obszary, na których tworzenie grup jest zabronione. Mogą to być parki, plaże lub 

dzielnice. W stosunku do grup składających się z 3 lub więcej osób, które nie zachowają półtorametrowej odległości, 

zostaną użyte stosowne środki w celu egzekwowania środków i przepisów. Osoby w tym samym gospodarstwie 

domowym, takie jak rodziny i dzieci, są wykluczone z tych obostrzeń. 

 Rynki /targi są wykluczone z tych obostrzeń, ponieważ w niektórych częściach kraju stanowią one istotną część 

łańcucha produkcji i dystrybucji żywności. Jednak gminy i zarządcy rynku/targu muszą zastanowić się, w jaki sposób 

mogą zapewnić utrzymanie odpowiedniego dystansu. 

 Rząd chce również mieć możliwość skuteczniejszego egzekwowania istniejących środków i przepisów. Dlatego też 

burmistrzowie dostaną możliwość łatwiejszego i szybszego działania w drodze zarządzenia nadzwyczajnego. 

Burmistrzowie mogą zamykać określone lokalizacje, takie jak parki, plaże i pola kempingowe. Również kary mogą być 

nakładane. 

Wcześniej ogłoszone środki pozostają w mocy. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-

coronavirus-in-nederland. 

Środki te wpisują się w holenderskie podejście do koronawirusa, które ma na celu nie przeciążać możliwości opieki i pomóc 

osobom najbardziej narażonym. Podejście i środki są oparte na poradach ekspertów, zrzeszonych w zespole ds. zarządzania 

kryzysowego pod przewodnictwem Jaapa van Dissela, dyrektora Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych RIVM (Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska). 

Źródło: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-

controle-te-krijgen 
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