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Podsumowanie 
 
Informacja na dzień 23 lutego 2021 roku. Więcej na stronie 
www.gov.scot/coronavirus – kliknij w link. 
 
Naszą strategią jest stłumienie i utrzymanie wirusa na najniższym możliwym poziomie, 
jednocześnie dążąc do umożliwienia powrotu do normalniejszego życia jak 
największej liczbie osób. Opiera się ona sześciu głównych zasad: 
 

• najszybsze rzeczywiste wdrożenie programu szczepień, 
• najefektywniejsze wykorzystywanie programu Test and Protect (Testowania 

i Ochrony), 
• wdrażanie adekwatnych środków ochrony (przepisów oraz zaleceń) w celu 

tłumienia transmisji wirusa, 
• stosowanie skutecznych środków kontrolujących ryzyko importowania wirusa, 
• wspieranie jednostek, przedsiębiorców oraz organizacji w stosowaniu środków 

ochrony, 
• zapewnianie opieki i wsparcia w celu łagodzenia skutków kryzysu. 

 
Wszystkie z powyższych metod muszą być stosowane jednocześnie. Aby mogły 
przynieść zakładane efekty, wymagają poświęcenia ze strony nas wszystkich. 
 
Rząd Szkocji w tych nadzwyczajnych czasach skoncentrował się na ochronie 
i wsparciu obywateli oraz zobowiązał się do kontynuacji tych działań. 
 
Rozszerzyliśmy kryteria kwalifikacji do wypłaty zapomogi z tytułu samoizolacji (Self-
Isolation Support Grant) poprzez podwyższenie progu do poziomu rzeczywistej pensji 
wystarczającej na utrzymanie (Real Living Wage) oraz poszerzyliśmy zakres 
świadczeń umożliwiających otrzymanie wsparcia finansowego. Upoważnimy lokalne 
władze do wypłaty zapomogi osobom pracującym, znajdującym się w trudnej sytuacji. 
 
Strategia wsparcia finansowego przedsiębiorstw (Strategic Framework Business 
Fund) po zakończeniu bieżącego roku finansowego zakłada dalszą pomoc oraz 
kontynuację monitorowania sytuacji w celu zapewnienia szerszej pomocy firmom. 
Najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące dostępnych metod wsparcia można 
znaleźć pod adresem: findbusinesssupport.gov.scot. 
 
W okresie pandemii podkreślaliśmy znaczenie jednostek, przedsiębiorstw oraz 
organizacji, jednocześnie kontynuując działania informacyjne (kliknij w link, aby 
dowiedzieć się więcej) w imię bezpieczniejszego życia w Szkocji. 
 
Zaostrzyliśmy restrykcje dotyczące podróży międzynarodowych oraz kwarantanny dla 
osób przyjeżdżających do Szkocji spoza wspólnej strefy podróżowania. 
 
Nowe warianty koronawirusa, z którymi przychodzi nam się mierzyć, stanowią 
poważne wyzwanie. W szczególności wyższa zakaźność nowego szczepu B.1.1.7. 
utrudnia otwieranie kolejnych miejsc i sektorów, tak aby utrzymać wskaźnik R poniżej 
1 oraz hamować rozprzestrzenianie się wirusa. W związku z tym, mamy nadzieję, że 
ponowne otwarcie po zakończeniu bieżącego lockdownu będzie przeprowadzone 
stopniowo i ostrożnie – z większą rozwagą, niż miało to miejsce ubiegłego lata. 
Wynika to z faktu, że nie mamy już do czynienia z tym samym wirusem. 

http://www.gov.scot/coronavirus
https://findbusinesssupport.gov.scot/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-facts-poster-including-translations-and-accessible-formats/
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Nakreślenie naszych priorytetów i sugerowanej kolejności łagodzenia obostrzeń, 
początkowo na poziomie krajowym i we właściwym czasie z powrotem na poziomach 
zróżnicowanych geograficznie, pozwala nam wierzyć, że obywatele, przedsiębiorstwa 
oraz inne organizacje będą w stanie lepiej zrozumieć prawdopodobną ścieżkę 
powrotu do normalności. Poniższy schemat nr 1 przedstawia jak zamierzamy dalej 
postępować (ilustruje to seria etapów). 
 

Grafika 1: Etapy w ramach Filarów Strategicznych 

 
 
Rząd Szkocji zawsze jasno komunikował, że priorytetem jest szkolnictwo oraz stopniowy 
powrót dzieci do przedszkoli i szkół. Działania w tym zakresie już się rozpoczęły, a plany 
dotyczące kolejnego etapu przywrócenia nauczania stacjonarnego będą wdrażane od  
15 marca. Począwszy od tej daty – o ile nowe okoliczności lub zdarzenia nie zmuszą nas 
do zrewidowania naszych założeń – wszyscy uczniowie klas 4–7 powrócą do szkół w 
pełnym wymiarze godzin, a także wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkół 
podstawowych zostanie zagwarantowana opieka, włączając w to śniadanie i zajęcia 
pozalekcyjne. 
 
Od 15 marca wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych będą pobierać naukę 
zdalnie, a w niektórych przypadkach stacjonarnie, z założeniem, że powrócą oni na stałe 
do szkół po przerwie wielkanocnej. 

Podejście etapowe dotyczące powrotu dzieci do szkół jest w pełni oparte o wytyczne 
ekspertów. Jest to najlepsza, a także najbardziej zrównoważona i stabilna droga ku temu, 
aby jak największa ilość uczniów powróciła do szkół w bezpieczny sposób. 
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Zadecydowaliśmy również o częściowym otwarciu domów opieki od początku marca, aby 
umożliwić jakże istotny kontakt pomiędzy podopiecznymi a ich znajomymi i rodziną. 
 
Jednakże, mając na uwadze powyższe kroki, kolejne luzowanie obostrzeń przed 
upływem połowy marca wydaje się mało prawdopodobne. Przewidujemy, że obecny 
wymóg pozostawania w domu, nie uwzględniając przypadków, kiedy istnieje uzasadniona 
przyczyna opuszczenia miejsca zamieszkania, utrzyma się co najmniej do początku 
kwietnia, tak abyśmy mogli stworzyć odpowiednią przestrzeń dla powrotu młodzieży  
do szkół. 
 
Terminy wszelkich zmian będą opierać się na badaniach i dostępnych danych, a nie na 
uprzednio określonych harmonogramach. Istotną kwestią jest również pozostawienie 
odpowiedniej luki czasowej pomiędzy kolejnymi analizami, aby mieć szansę 
zaobserwować wpływ wprowadzonych zmian. 
 
W odpowiednim czasie mamy nadzieję powrócić do metody geograficznie 
zróżnicowanego zarządzania pandemią, kiedy wirus nie będzie stanowił istotnego 
zagrożenia dla zdrowia publicznego w Szkocji. Ze względu na to, że prowadzenie 
szczepień jest ważne z perspektywy eliminowania nowych zakażeń i ochrony zdrowia, 
nasza obecna strategia zakłada, że zaszczepieni muszą być przynajmniej wszyscy z grup 
priorytetowych 1–9, zdefiniowanych przez JCVI (Joint Committee on Vaccination and 
Immunisation, Komisję Wspólną ds. Szczepień i Immunizacji), zanim bezpieczny będzie 
powrót do w pełni zróżnicowanych poziomów w Szkocji. 
 

Grafika 2: Planowane luzowanie obostrzeń 
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Podejmując powyższe działania, kontynuacja testowania, wprowadzenie szczepień 
i kontroli granicznych, a także pomoc obywatelom oraz przedsiębiorcom, aby ci mogli 
stosować się do zaleceń, wydają się kluczowe. Usiłujemy zapewnić jak najwyższą 
skuteczność tych działań, aby powstrzymać dalszy rozwój pandemii. Najlepsze efekty 
uzyskamy, jeśli każdy z nas dobrze odegra swoją rolę. 
 
Koniec końców, wszyscy chcemy doczekać czasów, kiedy koronawirus, pomimo tego, że 
najprawdopodobniej już nigdy całkowicie nie zniknie z naszego życia, przestanie 
oddziaływać na nie w sposób destrukcyjny i nie będzie więcej rzeczywistym zagrożeniem 
dla zdrowia publicznego. Jednakże, aby osiągnąć ten stan, niezbędna jest realizacja 
strategii maksymalnego tłumienia pandemii. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy mieszkańcy Szkocji oczekują informacji, kiedy 
rzeczywistość powróci do normy oraz jak będzie wyglądać „nowa normalność”. Mając na 
uwadze niejasności towarzyszące koronawirusowi, na ten moment nikt nie może udzielić 
jasnych odpowiedzi na te pytania. Jednak spoglądając w przyszłość, jesteśmy pełni 
nadziei, że program szczepień znacząco przyczyni się do obniżenia zarówno poziomu 
zachorowań, jak i śmiertelności z powodu COVID-19. Pojawiają się także nowe formy 
terapii, których rozwój może wyeliminować bezpośrednie powikłania pochorobowe. 
 
W dalszej perspektywie te pozytywne zmiany powinny sprawić, że COVID-19 nie będzie 
już poważnym zagrożeniem dla zdrowia szkockiego społeczeństwa. Niemniej jednak, 
prawdopodobne jest, że wirus pozostanie dla nas zagrożeniem na dłużej 
i stanie się stałym elementem naszego życia. Pomimo, że będziemy utrzymywać pewne 
środki ostrożności oraz pozostaniemy wyczuleni na ryzyko wybuchu kolejnych fal 
epidemii, należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia nowych obostrzeń. 


