
Wystąpienie premiera Marka Rutte w telewizji. 

Przemówienie | 16-03-2020 

Premier Rutte przemawia do kraju o koronawirusie.  

Dobry wieczór, 

Koronawirus ogarnia nasz kraj. 

Nas, i resztę świata. 

Razem stoimy przed ogromnym zadaniem. 

Wiele osób rozpozna uczucie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni znajdowaliśmy się na kolejce 
górskiej, która wydaje się jechać coraz szybciej. 

Zastanawiasz się: czy to się dzieje naprawdę? 

Ponieważ środki podejmowane tu i gdzie indziej są bezprecedensowe dla krajów w okresie pokoju. 

Na początku tego wystąpienia chciałbym złożyć kondolencje rodzinom osób, które zmarły na ten 
wirus. 

Życzę wszystkim, którzy są w szpitalu lub wracają do zdrowia w domu, dużo zdrowia i siły. 

I chcę zwrócić się do osób starszych i do tych ze słabym zdrowiem. 

Zdaję sobie sprawę, że masz wielkie obawy. 

I dlatego chcę ci powiedzieć, że naszym absolutnym priorytetem jest maksymalne 
zminimalizowanie ryzyka dla ciebie. 

Przy wszystkich wiadomościach z kraju i zagranicy, przy wszystkich wydarzeniach następujących po 
sobie w ogromnm tempie, jest całkowicie logiczne, że istnieją obawy w społeczeństwie na bardzo 
szeroką skalę. 

Wszyscy mamy pytania. 

Co mogę zrobić, aby chronić siebie i ludzi wokół mnie? 

A co ze szkołą i pracą? 

Czy impreza dla dzieci może się jeszcze odbyć? Rodzinny weekend? Wesele? 

Jak długo to wszystko potrwa? 

I dlaczego jeden kraj podejmuje inne działania niż inne kraje? 

W dzisiejszym świecie wiadomości i informacje rozchodzą się szybciej niż światło, również opinie 
są wydawane szybko. 

Rozumiem to. 



Ale odpowiedź na wszystkie istniejące pytania ma swój początek w wiedzy i doświadczeniu 
ekspertów. 

Trzymajmy się tego. 

Ekspertów takich jak Jaap van Dissel i jego współpracowników wewnątrz i na zewnątrz RIVM 
(Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska). 

Wirusologów, lekarzy intensywnej terapii i innych specjalistów. 

Ich opinie od samego początku były kluczowe przy wszystkich środkach podjętych do tej pory w 
Holandii. 

I ważne jest, abyśmy pozostali przy tym kursie wyznaczanym przez wiedzę naukową i wiarygodne 
fakty. 

Jest to jedyny rozsądny sposób na dalsze podejmowanie niezbędnych kroków. 

Kroków, których podejmowanie nieuchronnie wymusza na nas sytuacja. 

Bo nie mam dziś dla ciebie łatwej wiadomości. 

Rzeczywistość jest taka, że koronawirus jest wśród nas i na razie pozostanie wśród nas. 

Nie ma łatwego i szybkiego sposobu na wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji. 

Rzeczywistość jest taka, że duża część ludności w Holandii zostanie zarażona wirusem w najbliższej 
przyszłości. 

To właśnie mówią nam teraz eksperci. 

Mówią nam też, że czekając na szczepionkę lub lek, możemy spowolnić rozprzestrzenianie się 
wirusa, a jednocześnie zbudować kontrolowaną odporność grupową. 

To muszę wytłumaczyć. 

Ktokolwiek miał wirusa, zazwyczaj jest po tym uodporniony. 

Tak jak kiedyś w przypadku odry. 

Im większa jest grupa, która jest odporna, tym mniejsza jest szansa, że wirus przeskoczy na 
najbardziej narażone osoby starsze i osoby o słabym zdrowiu. 

Z grupową odpornością budujesz niejako mur ochronny wokół nich. 

Taka jest zasada. 

Musimy jednak zdać sobie sprawę, że budowanie odporności grupowej może trwać miesiące, a 
nawet dłużej, i w tym czasie musimy, na ile to możliwe, chronić ludzi, którzy są bardziej narażeni 
na ryzyko. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, istnieją trzy możliwe scenariusze. 

Pierwszy scenariusz polega na maksymalnej kontroli nad wirusem. 



Prowadzi to do kontrolowanego rozprzestrzenienia się wirusa wśród grup najmniejszego ryzyka. 

To jest scenariusz naszego wyboru. 

Maksymalna kontrola oznacza, że staramy się za pomocą podejmowanych środków spłaszczyć 
szczyt epidemii i liczbę zachorowań rozłożyć na dłuższy okres czasu. 

Dzięki takiemu podejściu, w którym większość ludzi będzie odczuwała tylko łagodne objawy 
choroby, budujemy odporność i dbamy o to, by opieka zdrowotna mogła sobie z tą chorobą 
poradzić. 

Celem tego jest zadbanie, żeby domy opieki, opieka domowa, szpitale, a zwłaszcza oddziały 
intensywnej terapii nie zostały przeciążone. 

A to po to, żeby w każdym momencie istniała wystarczająca zdolność do pomocy osobom 
najbardziej narażonym. 

Drugi scenariusz polega na tym, że pozwalamy, aby wirus obrał niekontrolowany kurs. 

Całkowicie przeciążyłoby to nasz system opieki zdrowotnej w szczytowym momencie epidemii, 
pozostawiając niewystarczającą zdolność do pomocy najbardziej narażonym osobom starszym i 
innym pacjentom wysokiego ryzyka. 

Temu musimy oczywiście za wszelką cenę zapobiec. 

Trzeci scenariusz jest taki, że bez końca staramy się zatrzymać wirusa. 

To oznacza, że kraj będzie całkowicie zamknięty. 

Takie rygorystyczne podejście może z pozoru wydawać się atrakcyjne, ale eksperci zwracają 
uwagę, że nie byłoby to kwestią dni czy tygodni. 

W takim scenariuszu musielibyśmy faktycznie zamknąć nasz kraj na rok lub nawet dłużej, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. 

A nawet gdyby było to praktycznie wykonalne - tak długo pozwalać ludziom opuszczać swoje domy 
tylko za pozwoleniem - wirus mógłby pojawić się ponownie natychmiast, gdyby środki zostały 
wycofane. 

Holandia jest krajem otwartym i tak długo, jak długo nie będzie szczepionki, koronawirus będzie 
nadal jak fala podróżował po świecie, nie pomijając naszego kraju. 

Wszystkie dotychczas ogłoszone zalecenia, wszystkie wcześniej ogłoszone środki mają na celu 
realizację pierwszego scenariusza "maksymalnej kontroli". 

Począwszy od stosunkowo prostych wytycznych dotyczących niepodawania rąk, częstszego mycia 
rąk i zachowywanie odległości na półtora metra od innych ludzi, aż po daleko idące środki, takie 
jak zakaz organizowania większych spotkań i zamknięcie branży gastronimicznej i hotelarskiej. 

I oczywiście trzymamy palec na pulsie każdego dnia. 

To, jak długo potrzebne są środki i czy potrzeba więcej środków, zależy więc od tego, jak wirus 
będzie się zachowywał w nadchodzących tygodniach i miesiącach. 



I od wszelkich nowych naukowych odkryć, bo badania nie stoją w miejscu. 

Być może niektóre z tych środków będzie można złagodzić, ale też czasami będziemy musieli 
podjąć dodatkowe kroki, aby zapobiec żeby wirus niepohamowanie się rozprzestrzeniał. 

Będziemy dopasowywali podejmowane przez nas środków w nadchodzących miesiącach. 

W dalszym ciągu poszukujemy równowagi między podejmowaniem niezbędnych środków, a 
umożliwieniem kontynuacji normalnego życia na tyle, na ile jest to możliwe. 

Jeśli uda nam się w ten sposób kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa, to konsekwencje dla 
zdrowia publicznego będą w ostatecznym rozrachunku najłatwiejsze do opanowania. 

Jednocześnie nie możemy i nie będziemy zamykać oczu na gospodarcze konsekwencje tego 
kryzysu. 

Wiele osób martwi się o swoją pracę. 

Ponieważ dla wielu firm, dużych i małych, jest to niezwykle trudny okres. 

Wielu przedsiębiorców nagle stanęło nagle pod ścianą. 

Pani z kawiarni na rogu, plantator kwiatów, firma transportowa, ZZP'er/firma jednoosobowa, ale 
dotyczy to również narodowych ikon takich jak KLM. 

Moje przesłanie dla przedsiębiorców holenderskich i ich pracowników jest następujące: rząd zrobi 
wszystko, co konieczne, aby was wesprzeć. 

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby firmy nie upadły z powodu tego, co się teraz dzieje i aby 
ludzie nie stracili pracy. 

To będzie i tak trudny czas, ale nie zawiedziemy cię. 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim w Holandii za sposób, w jaki dotychczas stosowano 
się do instrukcji i podejmowanych środków oraz za wszystkie godne podziwu przykłady wzajemnej 
pomocy i solidarności. 

Dobrze jest widzieć, że możemy na sobie polegać w potrzebie. 

Nie przestawaj tego robić. 

Bądź czujny i postępuj zgodnie z instrukcjami, nawet jeśli jesteś silny i zdrowy, w interesie ludzi, 
którzy są bardziej narażeni. 

To naprawdę ważne. 

Zachowajcie zdrowy rozsądek i słuchajcie ekspertów. 

Pomagajcie sobie nawzajem, tam gdzie możecie. 

Jest to czas, kiedy musimy się wzajemnie odnaleźć, wynieść ponad nieporozumienia i różnice. 

Czas, by postawić wspólny interes ponad własnym. 



I czas, aby dać miejsce i pewność siebie tym wszystkim ludziom, którzy w gorączkowych 
warunkach w dzień i w nocy są zajęci pomaganiem innym i utrzymywaniem wirusa pod kontrolą. 

Sprzątaczki, pielęgniarki i lekarze w szpitalach i placówkach opieki geriatrycznej, lekarze rodzinni i 
personel miejskiej służby zdrowia, policjanci, personel karetek pogotowia i wszyscy inni 
pracownicy opieki. 

Pragnę powiedzieć im, a także wszystkim osobom, które pozostają na swoich stanowiskach w 
szkołach, placówkach opieki nad dziećmi, środkach transportu publicznego, supermarketach i 
wszędzie indziej: wykonujecie fantastyczną pracę - bardzo, bardzo za to dziękuję. 

Chciałbym zakończyć tym apelem: przy wszystkich istniejących wątpliwościach jedna rzecz jest 
całkowicie jasna: stojące przed nami zadanie jest bardzo duże i naprawdę musimy to zrobić z 17 
milionami ludzi. 

Razem pokonamy ten trudny okres. 

Uważajcie trochę na siebie nawzajem. 

Liczę na ciebie. 

Dziękuję bardzo. Obejrzyj przemówienie na YouTube 
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