
Aktualizacja Ram Strategicznych dot. koronawirusa (COVID-19) – czerwiec 2021 r. 
(Niniejsze informacje są aktualne w momencie ich publikacji. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie: Koronawirus w Szkocji - gov.scot (www.gov.scot)) 
 
Od czasu publikacji poprzedniej Aktualizacji Ram Strategicznych w lutym 2021 r. miały 
miejsce dwie istotne zmiany, które mogą wpłynąć na nasz plan działania w związku z 
pandemią COVID-19. Pierwsza z nich dotyczy szczepień, a druga pojawienia się nowego, 
niepokojącego wariantu COVID-19 – wariantu Delta. Liczba zaszczepionych osób 
przekroczyła wcześniejsze szacunki, a same szczepienia ograniczają liczbę zachorowań i 
zgonów w wyniku COVID-19 oraz zmniejszają rozprzestrzenianie się wirusa. Mimo to, 
wariant Delta spowodował wzrost liczby zakażeń, zwłaszcza wśród osób niezaszczepionych, 
oraz zaostrzył wyścig pomiędzy rozprzestrzenianiem się wirusa a tempem szczepień. 

Dalsze kroki 
Niezależnie od wszelkich niewiadomych związanych z wariantem Delta, związek między 
zachorowaniami, poważnymi przypadkami, hospitalizacją i zgonami wydaje się słabnąć, a 
czas pobytu pacjentów z COVID-19 w szpitalu wciąż się skraca. Oznacza to, że możemy 
odejść od podejścia polegającego na tłumieniu wirusa do najniższego możliwego poziomu i 
utrzymywaniu go na tym poziomie. Zamiast tego możemy skoncentrować nasze wysiłki na 
nowym Planie Strategicznym polegającym na tłumieniu wirusa do poziomu, na którym 
możliwe będzie łagodzenie jego skutków i jednoczesna odbudowa z myślą o lepszym jutrze. 
 
Zakładając, że szczepionka będzie skuteczna także w walce z nowymi wariantami wirusa, 
można teraz planować zniesienie większej liczby przepisów i regulacji prawnych 
uchwalonych w wyniku pandemii COVID-19, jednocześnie realizując plan szczepień. 
 
Musimy być rozważni i znosić pozostałe obostrzenia tylko wtedy, gdy będą ku temu 
odpowiednie warunki oraz zachowywać środki ostrożności także później. Pomimo szeroko 
rozpowszechnionych szczepień COVID-19 może stanowić zagrożenie także w przyszłości. 
Decyzja o wyjściu z poziomu 0 i zniesieniu obowiązujących na terenie kraju obostrzeń 
prawnych zostanie podjęta na podstawie oceny warunków opartej na opiniach klinicznych. 
Warunki te muszą gwarantować, że wirus na terenie Szkocji pozostanie pod wystarczającą 
kontrolą oraz że wystarczająca liczba osób zostanie objęta ochroną zapewnioną przez dwie 
dawki szczepionki w celu zachowania zgodności z naszym zmienionym Planem 
Strategicznym. Obecnie nasza bieżąca analiza stanu epidemii sugeruje, że zniesienie 
obostrzeń poziomu 0 nie powinno nastąpić, dopóki przynajmniej wszyscy dorośli powyżej 40 
roku życia nie zostaną objęci ochroną zapewnioną przez obie dawki szczepionki. 
Przewidujemy, że nastąpi to do 9 sierpnia, kiedy ochrona immunologiczna szczepionki 
powinna zacząć działać. 
 
Dotarcie do etapu zniesienia obostrzeń prawnych nie będzie oznaczało końca epidemii. 
COVID-19 jest chorobą, z którą będziemy musieli sobie radzić w najbliższej przyszłości. Aby 
utrzymać postępy, jakie poczyniliśmy w przywracaniu normalności, ważne będzie, aby 
pojedyncze osoby, przedsiębiorstwa i inne organizacje nadal zachowywały podstawowe 
środki ostrożności w celu powstrzymania ponownego pojawienia się wirusa i ochrony tych, 
którzy nie zostali zaszczepieni. 
 
Chociaż pewne niewielkie ograniczenia prawne mogą wciąż być konieczne, największy 
nacisk będziemy kłaść na osobistą odpowiedzialność, dobre wzorce i rozsądną ocenę 
sytuacji. Oznacza to, że każdy będzie odgrywał swoją rolę poprzez podejmowanie takich 
działań jak: dbanie o prawidłową cyrkulację powietrza, utrzymywanie właściwej higieny rąk, 
przestrzeganie higieny dróg oddechowych, zakrywanie ust w odpowiednich sytuacjach, a 
także dalsze korzystanie z naszego systemu Test and Protect i odbywanie samoizolacji w 
przypadku wystąpienia objawów lub pozytywnego wyniku testu. Będziemy współpracować 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/


z przedsiębiorstwami, aby pomóc w stopniowym powrocie do pracy biurowej, począwszy od 
poziomu 0. 
 
Zamierzamy jednak zachęcać do dalszego wspierania pracy z domu, o ile jest to możliwe i 
uzasadnione – nie tylko w celu dalszej kontroli wirusa, ale też w interesie ogólnego komfortu. 
Będziemy nadal monitorować występowanie nowych przypadków na terenie Szkocji i 
wspierać środki zdrowia publicznego wdrażane na poziomie lokalnym w celu opanowywania 
nowych ognisk choroby. Tak jak dotychczas, będziemy wdrażać odpowiednie obostrzenia 
lub wyższe poziomy ogólnych środków ochronnych, aby kontrolować wszelkie nowe ogniska 
choroby. 
 
Istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia specjalnych obostrzeń dotyczących podróży 
zagranicznych poza poziomem 0. Ograniczenia będą jednak obowiązywać tylko tak długo, 
jak będzie to konieczne i proporcjonalne do zagrożenia przywozem wirusa. 
 
Przegląd kwestii dotyczących zachowywania dystansu społecznego 
Przedsiębiorstwa, transport, edukacja i inne instytucje musiały dokonać znacznych 
poświęceń, aby przestrzegać środków dystansu społecznego. W związku z ostatnim 
przeglądem ostrożnie zmniejszymy wymogi w zakresie zachowywania dystansu 
społecznego, aby umożliwić gospodarce i społeczeństwu funkcjonowanie w bardziej 
swobodny sposób, jak przedstawiono poniżej. Tabela przedstawia kluczowe przybliżone 
daty przejścia do poziomu 0 i poza niego. Możliwe jest przesunięcie tych terminów, jeśli 
dane wskażą, że jest to konieczne, zgodnie z naszym zmienionym Planem Strategicznym. 
 
Tabela: Przybliżony harmonogram łagodzenia obostrzeń 
 
Data Obostrzenia poziomów  Dystans społeczny 
19 lipca 
Zależnie od oceny 
przebiegu epidemii 
dokonanej przed tym 
terminem 

Wszystkie strefy przechodzą 
na poziom 0. 

Zmniejszony do 0 m na 
zewnątrz 
Zmniejszony do 1 m w 
pomieszczeniach1 

9 sierpnia 
Zależnie od tego, czy osoby 
powyżej 40 roku życia będą 
w pełni zaszczepione oraz 
od oceny przebiegu 
epidemii dokonanej przed 
tym terminem 

Wszystkie strefy wychodzą 
z poziomu 0. 
(Obostrzenia poziomów 
zostają zniesione) 

Zniesienie wszystkich 
przepisów dotyczących 
dystansu społecznego  

 

 
1Odnosi się to do publicznych pomieszczeń zamkniętych. Od 19 lipca, o ile dane to 
potwierdzą, we wszystkich publicznych pomieszczeniach zamkniętych, które przestrzegają 
dozwolonych limitów osób biorących udział w zgromadzeniach i liczby domowników, nie 
będą już musiały zachowywać dystansu wewnątrz swojej grupy, ale będą musiały zachować 
odległość co najmniej 1 m od wszystkich innych osób. 
 
Aktualne wytyczne przewidują (w ramach dozwolonych limitów), że w odniesieniu do 
spotkań towarzyskich w pomieszczeniach zamkniętych w prywatnym lokalu lub ogrodzie nie 
jest już konieczne utrzymywanie dystansu społecznego. 
 


