Znoszenie restrykcji i odmrażanie gospodarki – Etap 3. Niniejszy dokument ma charakter ogólnikowy. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach „Wytyczne” oraz „Q&A”.
W kontekście wszystkich przedstawionych poniżej zmian obowiązują odpowiednie wytyczne i porady służb ochrony zdrowia (jak zasady zachowania dystansu
społecznego i ściślejsze przestrzeganie higieny).

Potwierdzone daty
Piątek 10 lipca
Obowiązkowe zasłanianie twarzy w
sklepach i innych punktach handlu
detalicznego.
Na zewnątrz – członkowie jednego
gospodarstwa domowego mogą się
spotkać jednocześnie z członkami maks.
4 innych gospodarstw domowych – w
sumie z maks. 15 osobami.
W pomieszczeniach zamkniętych
– członkowie jednego gospodarstwa
domowego mogą się spotkać jednocześnie
z członkami maks. 2 innych gospodarstw
domowych – w sumie z maks. 8 osobami.
Ograniczenie dotyczy też nocowania.
Członkowie jednego gospodarstwa
domowego mogą się spotykać z członkami
maks. 4 innych gospodarstw domowych
dziennie.
Ograniczenie dziennej liczby gospodarstw
domowych, z których członkami można
się spotykać (w pomieszczeniach
zamkniętych i na zewnątrz), nie dotyczy
młodzieży poniżej 18 lat.
Nie jest już wymagane zachowanie
dystansu społecznego w pomieszczeniach
zamkniętych przez dzieci w wieku 11 lat lub
mniej. Młodzież w wieku 12-17 lat musi
nadal zachowywać dystans społeczny.
Powiększone gospodarstwa domowe:
Wszystkie niemieszkające ze sobą pary
(i wszystkie dzieci do 18. roku życia
mieszkające w gospodarstwie domowym)
mogą utworzyć powiększone
gospodarstwa domowe bez
zachowywania dystansu społecznego.

Poniedziałek 13 lipca

Środa 15 lipca

Środa 22 lipca

Najwcześniej po 31 lipca

Sklepy niepełniące kluczowych
funkcji znajdujące się w centrach
handlowych mogą wznowić
działalność (z zachowaniem
wytycznych i dystansu społecznego).

Miejsca kultu religijnego mogą wznowić sprawowanie
kultu, wspólne modlitwy i kontemplację z zachowaniem
dystansu społecznego i limitu osób.

Uniwersytety i szkoły wyższe
– stopniowy powrót do nauki na
terenie uczelni w ramach modelu
mieszanego z nauczaniem
zdalnym.
Wdrożone zostaną środki zdrowia
publicznego (z zachowaniem
dystansu społecznego).

Biura i centra obsługi telefonicznej niepełniące
kluczowych funkcji mogą wznowić działalność z
zachowaniem odpowiednich wytycznych (w tym
dystansu społecznego). Praca zdalna i elastyczne
metody pracy pozostają rozwiązaniem
domyślnym.

Wszystkie gabinety dentystyczne
mogą wznowić obsługę
zarejestrowanych pacjentów w
zakresie rutynowych procedur
niegenerujących aerozolu. Placówki
pomocy doraźnej będą dalej mogły
przeprowadzać procedury
generujące aerozol.
Można wznowić zorganizowane
imprezy sportowe z zakresu sportów
kontaktowych, zabawy i formy
aktywności fizycznej w terenie
otwartym dla dzieci i młodzieży do lat
18 (z zachowaniem wytycznych).
Osobista praca z młodzieżą w
terenie otwartym może zostać
wznowiona (z zachowaniem
odpowiednich wytycznych).

Muzea, galerie, zabytki, biblioteki, inne atrakcje
turystyczne, kina (w tym kina samochodowe i miejsca
pokazów filmowych) – z zachowaniem dystansu
społecznego i innych środków (np. biletowanie przed
seansem).
Fryzjerzy mogą wznowić działalność – z zachowaniem
ściślejszych zasad higieny.
Wszystkie podmioty zapewniające opiekę nad dziećmi
mogą wznowić działalność przy zachowaniu własnych
indywidualnych środków ostrożności.
Obiekty z branży hotelarsko-gastronomicznej mogą
wznowić świadczenie usług wewnątrz budynków
(z zachowaniem dystansu społecznego i wytycznych)
Dozwolone jest oferowanie wszelkiego rodzaju
zakwaterowania w obiektach wypoczynkowych
(z zachowaniem odpowiednich wytycznych).
Łagodzenie obostrzeń dotyczących obecności na
pogrzebach, ślubach i rejestracjach związków
partnerskich z zachowaniem dystansu społecznego
(limit osób). Powiązane przyjęcia podlegają
obostrzeniom obowiązującym w odniesieniu do usług
hotelarsko-gastronomicznych i spotkań pomiędzy
członkami gospodarstw domowych.

Inni dostawcy osobistych usług
detalicznych, jak kosmetyczki i
zakłady krawieckie, mogą
wznowić działalność – z
zachowaniem ściślejszych zasad
higieny.
Kursy jazdy motocyklowej oraz
egzaminy teoretyczne i
praktyczne mogą zostać
wznowione. Kursy jazdy
traktorem mogą zostać
wznowione.
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Imprezy plenerowe – z zachowaniem dystansu
społecznego i limitu osób.
Uwaga: trwa ustalanie, które rodzaje imprez z tej
szerokiej kategorii można bezpiecznie wznowić
nieco wcześniej.
Salony gry w bingo (z zachowaniem dystansu
społecznego).
Lekcje nauki jazdy zostaną wznowione.
Imprezy wewnątrz obiektów – z zachowaniem
dystansu społecznego i limitu osób.
Inne wydarzenia kulturalne wewnątrz obiektów
(np. teatrów, klubów muzycznych).
Siłownie wewnątrz obiektów (z zachowaniem
dystansu społecznego i ściślejszych zasad
higieny).
Wznowienie możliwości uprawniania amatorskich
sportów kontaktowych przez dorosłych.

Kontynuuje się bezpieczne znoszenie obostrzeń i odmrażanie usług publicznych, w tym realizację Planu Mobilizacji Państwowej Służby Zdrowia (NHS).
Szkoły: Od 11 sierpnia: Dzieci będą mogły wrócić do szkoły w pełnym wymiarze godzinowym (w zależności od bieżących zaleceń naukowców i lekarzy). Jako plan awaryjny pozostaje model nauczania mieszanego.
Tarcza antywirusowa: Powyższe zmiany nie dotyczą osób objętych tarczą antywirusową. Planowane zmiany wytycznych dla osób objętych tarczą antywirusową zostały przedstawione w osobnej tabeli.
Trwa odmrażanie transportu publicznego aż do osiągnięcia pełnej wydajności w ramach bieżącego etapu, z zachowaniem 1-metrowego dystansu społecznego i należytych środków ograniczających ryzyko oraz przy stopniowym uwalnianiu
potencjału pojazdów i statków.

Plan działania Szkocji na czas kryzysu oraz w zakresie wyjścia z kryzysu
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