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Szef rządu zapowiedział, że tempo dostaw szczepionek będzie rosło z tygodnia na
tydzień.

- 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia i również wtedy zamierzam się tego
pierwszego dnia zapisać na szczepienie, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z tym,
co zostało uzgodnione w ramach Narodowej Strategii Szczepień - oświadczyłMorawiecki.

Jak dodał, ta strategia jest największą operacja logistyczną od dziesięcioleci. - Jesteśmy
na nią bardzo dobrze przygotowani, dlatego zachęcamy wszystkich w poszczególnych
grupach według strategii do przystępowania do szczepienia - apelował.

- Najpierw oczywiście medycy, ale także służby mundurowe, nauczyciele w dalszej
kolejności, ale jak najszybciej nasi seniorzy, którzy najwięcej cierpią przez COVID-19
- powiedział. tvn24







Hotele
Od poniedziałku jeszcze mocniej zostanie ograniczona działalność hoteli. Wraz z nowym rozporządzeniem znika
bowiem szeroki zapis dopuszczający pobyt w hotelach osób w czasie podróży służbowej. Zamiast tego wskazano
osoby wykonujące konkretne zawody, które będą mogły skorzystać z wyjątku. Są to m.in. kierowcy wykonujący
transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Podobnie jak wcześniej wyjątek przewidziano także dla osób wykonujących zawód medyczny oraz sportowców,
trenerów i członków sztabów.

Zgodnie z rozporządzeniem takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu, są tymi osobami, za
które się podają i korzystają z noclegu służbowo. W przypadku np. osób wykonujących zawód medyczny - będzie to
dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku wykonywania zadań
służbowych - legitymacja służbowa.
Stoki narciarskie
Po wejściu w życie nowych przepisów stoki i wyciągi narciarskie będą dostępne tylko w ramach sportu
zawodowego.
Zgodnie z rozporządzeniem do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty
działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest
dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i organizowania współzawodnictwa bez udziału
publiczności.

W dziale 93.0 mieści się działalność związana z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz
wyciągów narciarskich, a także obsługa wyciągów narciarskich. TVN24.pl
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Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?
W niedzielę resort zdrowia opublikował też codzienny raport z danymi
epidemiologicznymi. Wynika z niego, że:

- 35 293 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-7 w
stosunku do dnia poprzedniego),
- z tego 16 686 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+229),
- 3063 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-9),
- z tego 1586 respiratorów jest wykorzystywanych (-17),
- 150 399 osób jest objętych kwarantanną (-11 446),
- 8311 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-200),
- 999 610 osób wyzdrowiało (+7 229). Tvn24.pl
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Premier Czech Andrej Babisz został w niedzielę
zaszczepiony przeciwko COVID-19 jako pierwsza osoba
w kraju. Jedną z pierwszych osób we Włoszech, które
przyjęły szczepionkę, była 29-letnia pielęgniarka z
rzymskiego szpitala zakaźnego. Pierwsi zaszczepieni są
już także między innymi w Hiszpanii, Szwecji, we
Francji i na Cyprze.

W niedzielę ruszyły szczepienia w europejskich krajach
w ramach ogólnounijnej kampanii. W sobotę pierwsze
szczepionki przeciwko COVID-19 podano już w
Niemczech, naWęgrzech i Słowacji. TVN24
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Jako pierwsza w Niemczech została zaszczepiona w
sobotę 101-letnia kobieta przebywającaw ośrodku dla
seniorów w Halberstadt w Saksonii-Anhalt. Minister
zdrowia Jens Spahn był zaskoczony szczepieniami w
Halberstadt. Poinformował o tym jego rzecznik w
rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag". "Uzgodniliśmy
ze wszystkimi krajami członkowskimi UE, a także z
władzami 16 niemieckich krajów związkowych, że
szczepionkę dostarczamy w sobotę, a szczepienia
prowadzimy od niedzieli" - podkreślił.

Administrator domu spokojnej starości Tobias
Krueger nie chciał jednak czekać. "Każdy dzień, to o
jeden dzień za dużo" - powiedział w rozmowie z
dziennikiem "Die Welt".

W niedzielę rano w Berlinie zaszczepiona została
między innymi 101-letnia Gertrud Haase. tvn24





https://abcnews.go.com/Health/covid
-19-spreads-easily-
experts/story?id=74783036&cid=click
source_4380645_2_heads_hero_live_he
ro_related
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