W pierwszej kolejności będą odmrażane sklepy i centra
handlowe. Kiedy decyzja?
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Decyzja o luzowaniu bądź wydłużeniu restrykcji ma zapaść w tym tygodniu i będzie zależeć
od statystyk zakażeń i zgonów na COVID-19. Na wieści czekają przedsiębiorcy, którzy w
całym kraju decydują się już na wznawianie działalności mimo obostrzeń - czytamy w
Newseria Biznes.
Według Newserii Biznes, jeżeli rząd zdecyduje się na poluzowanie części zakazów od 1 lutego, to w
pierwszej kolejności do pracy powrócą sklepy i galerie handlowe.
– Mamy nadzieję, że luty będzie miesiącem, w którym będziemy mogli powoli uwalniać przede
wszystkim sprzedaż detaliczną i centra handlowe, a w ślad za tym również inne obszary
gospodarcze. Czekamy na decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – informuje Olga
Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. - Jesteśmy gotowi do wdrożenia
protokołów bezpieczeństwa dla ponad 40 branż - dodaje.
Rząd przedłużył do 31 stycznia obowiązujące w tej chwili ograniczenia – w tym m.in.
zamknięcie galerii handlowych, hoteli i gastronomii. W tym tygodniu powinny zapaść decyzje, czy z

początkiem lutego zostaną one poluzowane, czy rozszerzone na kolejne tygodnie.
– Zależy nam na tym, aby gospodarka była uwalniana jak najszybciej. Pod uwagę brane są różne
warianty – zarówno punktowe odmrażanie gospodarki, jak również całościowe, w poszczególnych
etapach. Wszystko uzależnione jest od Narodowego Programu Szczepień, jak również od sytuacji
epidemicznej w Europie – wskazuje wiceminister rozwoju, pracy i technologii.
Jak informuje Newseria Biznes, rząd zaobserwuje jak będzie rozwijać się sytuacja
epidemiologiczna po tym, jak w połowie stycznia część uczniów wróciła do stacjonarnego
nauczania. O poluzowaniu obostrzeń zdecyduje opinia działającej przy premierze Rady Epidemicznej,
ale rząd uwzględnia też sytuację, jaka panuje w całej Europie. Sytuacja jest trudna, m.in. ze względu
na odkrytą niedawno w Wielkiej Brytanii nową mutację koronawirusa i rosnące w wielu krajach dane
dotyczące zakażeń.
Końca dobiega też aktualizowanie protokołów bezpieczeństwa, do których poszczególne
branże będą musiały się dostosować po wznowieniu działalności.
– Jesteśmy gotowi do wdrożenia protokołów bezpieczeństwa dla ponad 40 branż, jesteśmy już na
etapie ich ostatnich aktualizacji. Bierzemy pod uwagę metraż, liczbę osób, przepustowość, która
musi być zachowana, jak również czas, który dana liczba osób może spędzać w jednym miejscu. To
są podstawowe kryteria, które bierzemy pod uwagę, aby zapewnić komfort zarówno
przedsiębiorców, jak i klientów – mówi Olga Semeniuk.
Według KPRM, do tej pory wsparcie wypłacone firmom i pracownikom w ramach tarcz
antykryzysowych przekroczyło już 170 mld zł i uratowało ponad 5 mln miejsc pracy. Wsparcie
w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR obejmie przedsiębiorców z 38 branż najbardziej dotkniętych
skutkami pandemii. Do mikro- i średnich firm ma trafić w sumie ok. 13 mld zł. Przedsiębiorstwa
uprawnione do wsparcia w jej ramach mogą ubiegać się o nie do 28 lutego br.
Jednak zdaniem przedsiębiorców rządowa pomoc jest niewystarczająca i wbrew rządowym
zakazom – decydują się na wznowienie działalności. W całej Polsce otwierają się m.in.
restauracje, hotele, obiekty rozrywkowe i usługowe.
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