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Informacje ogólne 
 
Mamy nadzieję, że epidemia COVID-19 wejdzie w łagodniejszą fazę, a wirus stanie 
się endemiczny, co umożliwiają postępy w zakresie szczepień i nowych metod 
leczenia, które przyczyniły się do złagodzenia skutków zakażenia. COVID-19 nadal 
stanowi zagrożenie, ale mamy nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny i lata 
zagrożenie to będzie się zmniejszać. 
 
Strategia na przyszłość 
 
Spodziewamy się, że będziemy mogli w znacznie większym stopniu polegać na 
zbawiennym wpływie odporności, na rosnącej dostępności skutecznych metod 
leczenia oraz na umiejętności adaptacji do nowych warunków, co sprawi, że 
stosowanie środków prawnych stanie się w najlepszym wypadku zbędne, a w 
najgorszym – ograniczone i tymczasowe.  

Ze względu na obecny stan epidemii i analizę prawdopodobnego rozwoju sytuacji 
uważamy, że strategiczne założenia naszej reakcji na COVID-19 powinny zostać 
zmienione tak, aby odzwierciedlały łagodniejszą fazę pandemii, w której, miejmy 
nadzieję, obecnie się znajdujemy:  
 

Skuteczne zarządzanie COVID-19, głównie poprzez dostosowywanie się do 
sytuacji i działania na rzecz ochrony zdrowia, które zwiększają naszą odporność 
i ułatwiają powrót do zdrowia, umożliwiając nam budowanie lepszej przyszłości.  
 

Oczekujemy, że w mniejszym stopniu niż w przeszłości będziemy koncentrować się 
na ograniczaniu liczby zachorowań, a bardziej na łagodzeniu skutków choroby. 
Zmienione założenia strategiczne uwzględniają również fakt, że odpowiedzialność 
za zarządzanie wirusem COVID-19 ponoszą wspólnie władze centralne i lokalne, 
szeroko pojęte służby publiczne, przedsiębiorstwa, trzeci sektor, społeczności i 
osoby prywatne. Wszyscy musimy zachować czujność, aby zapobiec zakażeniom 
wirusem COVID-19, dostosować sposób życia, pracy i interakcji społecznych w celu 
ograniczenia ryzyka zakażenia oraz zbudować większą odporność na potencjalnie 
gwałtowne fale pandemii.  
 
Środki zdrowotne, które wzmacniają naszą odporność, nadal będą stanowić istotny 
komponent naszego podejścia do skutecznego zarządzania COVID-19. Będziemy 
nadal inwestować w zwiększenie możliwości ochrony zdrowia publicznego, co 
pozwoli zwiększyć stabilność systemu opieki zdrowotnej i społecznej. 
 
Będziemy także nadal utrzymywać i rozwijać możliwości przeprowadzania testów, 
aby ułatwić podejmowanie decyzji w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia populacji 
i leczenia poszczególnych pacjentów. Osobom, które w wyniku zakażenia wymagają 
leczenia, oferujemy obecnie szereg sposobów obniżenia ryzyka poważnej choroby 
lub śmierci. 
 
Musimy stworzyć bardziej odporne na zakażenia społeczeństwo, a od obywateli i 
organizacji będziemy stale wymagać wzięcia odpowiedzialności za swoje 
bezpieczeństwo. Wiąże się to z wprowadzeniem do naszego codziennego życia i 
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działalności biznesowej wielu zachowań chroniących zdrowie, z którymi tak dobrze 
zapoznaliśmy się w ciągu ostatnich dwóch lat.  
 
Jeśli chodzi o dostosowanie miejsca i sposobu pracy, życia codziennego i dostępu 
do usług, konieczna będzie współpraca w celu zwiększenia bezpieczeństwa w 
budynkach i miejscach publicznych. Spodziewamy się wystąpienia w przyszłości 
nowych ognisk wirusa lub fal pandemii: będą one miały miejsce na poziomie 
instytucjonalnym, lokalnym lub krajowym. Będziemy aktualizować wytyczne 
dotyczące zarządzania ryzykiem związanym ze zdrowiem publicznym, a także 
opracujemy wraz z partnerami nowe ramy tworzenia modeli, danych i analiz w celu 
wsparcia dalszego nadzoru nad wirusem COVID-19. Pomoże nam to określić, kiedy i 
jak należy reagować.  
 
W celu zapewnienia możliwości skutecznego reagowania na przyszłe zagrożenia, 
jakie może stwarzać wirus, będziemy dbać o aktualizację niezbędnych przepisów. 
Posiadanie takich przepisów nie oznacza, że zostaną one wdrożone, ale że w razie 
potrzeby będą gotowe.  
 
Musimy nadal brać pod uwagę potrzeby wszystkich członków społeczeństwa przy 
opracowywaniu przyszłych rozwiązań, środków zaradczych i ochronnych. Pandemia 
zwiększyła nierówności, ubóstwo i trudności, przy czym istnieją wyraźne dowody na 
to, że negatywne skutki były odczuwane nierównomiernie, zwłaszcza przez osoby i 
społeczności, które już wcześniej doświadczały ww. problemów. Musimy zapewnić 
wszystkim możliwość prowadzenia normalnego życia w miarę znoszenia obostrzeń i 
oswajania się z myślą, że COVID-19 stanie się elementem naszej codzienności. Nie 
możemy dopuścić do tego, aby choroba ta stała się chorobą ludzi ubogich, 
pokrzywdzonych przez los lub o podwyższonym ryzyku ciężkiego przebiegu 
choroby.  
 
Szkocja dysponuje planami, procedurami i protokołami, które pomagają przygotować 
się na zagrożenia epidemiologiczne, a także mechanizmami prawnymi, które 
stanowią podstawę zarządzania zagrożeniami epidemiologicznymi w przypadku ich 
wystąpienia w Szkocji. Ponieważ pojawiają się nowe warianty, udało nam się 
uzyskać wiele danych i analiz potrzebnych Szkockiej Służbie Zdrowia i rządowi 
Szkocji.  
 
Nasza strategia postępowania w przypadku wystąpienia COVID-19 została 
przedstawiona poniżej. 
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Wdrożenie naszego podejścia 
 
Poniżej przedstawiamy nasze plany dotyczące skutecznego zarządzania COVID-19. 
 
Szczepienia 
 
Szczepienia pozostają kluczowym elementem naszej reakcji na COVID-19, a 
Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że do listopada 2021 roku szczepienia w 
Szkocji prawdopodobnie zapobiegły ponad 27 000 zgonów, które mogłyby zostać 
spowodowane przez COVID-19.  
 
Pracujemy obecnie nad planem przeprowadzenia szczepień dla wszystkich dzieci w 
wieku od 5 do 11 lat, zgodnie z najnowszymi zaleceniami Wspólnego Komitetu ds. 
Szczepień i Immunizacji (JCVI), a wkrótce zaoferujemy dodatkową dawkę 
przypominającą wszystkim dorosłym w wieku 75 lat lub starszym, mieszkańcom 
domów opieki oraz osobom w wieku 12 lat lub starszym, które mają obniżoną 
odporność. Zakładamy również, że w sezonie 2022/23 i kolejnych latach nadal 
będzie istniało zapotrzebowanie na szczepienia przeciwko COVID-19, dlatego 
przygotowujemy się na potrzebę kontynuowania programu szczepień 
przypominających, szczególnie dla osób z grup najwyższego ryzyka. Opracowujemy 
strategie szczepień przypominających, które w razie potrzeby mogłyby zostać 
szybko wdrożone. Ponadto głównym elementem naszych działań i planów jest 
zapewnienie trwałego modelu podawania szczepionki COVID-19 jako uzupełnienie 
istniejących programów szczepień i podnoszenia odporności w Szkocji.  
 
Zwiększamy również wysiłki, które mają na celu zapewnić, że program szczepień 
dotrze do wszystkich i będzie całkowicie powszechny, poprzez szereg działań 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
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zewnętrznych oraz partnerstwo z organizacjami społecznymi i organizacjami 
trzeciego sektora, co pozwoli dotrzeć do grup społecznych, które obecnie znajdują 
się na marginesie. 
 
Badania i nadzór 
 
Nasze podejście do testowania, nadzoru i izolacji będzie dostosowywane do 
zmieniającej się sytuacji pandemicznej. Rola programu Test & Protect będzie 
dostosowywana do wymagań przyszłych fal pandemii, zgodnie z naszymi 
zaktualizowanymi celami strategicznymi.  
 
W ramach rozważnego i stopniowego wprowadzania zmian, nasza strategia Test & 
Protect będzie koncentrować się na następujących kluczowych priorytetach:  

• ochrona najsłabszych i osób o najwyższym ryzyku klinicznym (główny 
priorytet przez cały czas trwania pandemii); 

• wsparcie w opiece nad pacjentami; 

• monitorowanie występowania przypadków zachorowań; 

• reagowanie na ogniska choroby; oraz 

• dostosowanie się do przyszłych wyzwań związanych z ochroną zdrowia. 
 

W miarę jak wiosna 2022 roku będzie przechodzić w lato, nasze priorytety będą 
zmieniać się z obecnych rutynowych programów badań profilaktycznych na 
zapewnienie: 

• ciągłego i wystarczająco szybkiego dostępu do badań dla osób, które 
wymagają opieki klinicznej lub skorzystałyby z nowych metod leczenia; 

• ciągłego koncentrowania się na ochronie osób o najwyższym ryzyku 
klinicznym;  

• utrzymywania odpowiedniego nadzoru (w tym sekwencjonowania 
genomowego) w celu wykrywania pojawiających się problemów na tyle 
wcześnie, aby możliwe było skuteczne reagowanie;  

• dalszego wsparcia działań w społecznościach, w których dochodzi do 
utrzymującego się przenoszenia choroby; oraz  

• wsparcia w zarządzaniu ogniskami choroby i łagodzeniu ich skutków w 
miejscach o podwyższonym ryzyku – z możliwością skalowania naszych 
działań w zależności od potrzeb, aby w przyszłości sprostać poziomom 
zagrożenia. 

 
W marcu 2022 roku opublikujemy szczegółowy plan przejściowy, określający 
zaktualizowane plany dotyczące programu Test & Protect w fazie endemicznej oraz 
sposób zarządzania przejściem od stanu obecnego do końcowego stanu równowagi. 
Plan ten potwierdzi, że okres przejściowy będzie trwał dłużej niż do końca marca.  
 
W międzyczasie będziemy nadal zapewniać dostęp do badań PCR i testów metodą 
przepływu bocznego na tych samych zasadach dla ogółu populacji, co obecnie, z 
zastrzeżeniem zmian w zaleceniach dotyczących częstotliwości wykonywania testów 
metodą przepływu bocznego. Zmieniamy jednak nasze podejście do badań 
profilaktycznych na poziomie populacji z obecnego zalecania wykonywania badań 
przy każdej okazji przed kontaktem z innymi, na zalecanie wykonywania badań co 
najmniej dwa razy w tygodniu, a w szczególności przed przebywaniem w 
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zatłoczonych miejscach lub z osobami, które są szczególnie zagrożone ze względu 
na wiek lub stan zdrowia.  
 
Nadal radzimy osobom z objawami, aby zgłosiły się na badanie metodą PCR, a 
wszystkim, u których wynik testu jest dodatni (zarówno uzyskany metodą PCR, jak i 
metodą przepływu bocznego), zalecamy pozostanie w domu przez wymagany okres 
izolacji, aby ograniczyć ryzyko zarażenia innych osób, w tym tych, które mogą być 
szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. 
 
Leczenie  
 
Obecnie w leczeniu pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala z powodu COVID-
19, stosuje się wiele nowych metod leczenia, które mogą zmniejszyć ryzyko 
ciężkiego przebiegu choroby i zgonu. Ponadto oferujemy obecnie nowe terapie, 
które zostały dopuszczone przez Agencję Regulacyjną ds. Leków i Produktów 
Ochrony Zdrowia (MHRA) do stosowania u pacjentów niehospitalizowanych, u 
których ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 jest zwiększone.  
 
Realizujemy również zobowiązania dotyczące poprawy opieki i wsparcia dla osób 
cierpiących na długi COVID-19, które są wspierane przez Fundusz Wsparcia 
Chorych na Długi COVID dysponujący budżetem w wysokości 10 milionów funtów. 
Ponadto stworzyliśmy platformę informacyjną na temat długiego COVID-u w ramach 
systemu informacyjnego NHS, aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z objawami i 
w razie potrzeby umożliwić im dostęp do dodatkowego wsparcia, a także będziemy 
nadal wspierać wdrażanie ogólnounijnych wytycznych klinicznych dotyczących 
długotrwałych skutków COVID-19. Oddział Usług Krajowych NHS tworzy sieć 
strategiczną skupiającą ekspertów klinicznych, rady NHS i osoby z wieloletnim 
doświadczeniem, aby wspierać rozwój, dostępność zasobów i wdrażanie usług dla 
osób cierpiących na długi COVID w Szkocji.  
 
Skupimy się również na poprawie zdrowia psychicznego i samopoczucia oraz 
będziemy wspierać osoby o podwyższonym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19, 
a także kontynuować prace nad zmniejszeniem nierówności w zakresie zdrowia. 
 
Stosowanie ewentualnych środków ochronnych 
 
Wszyscy musimy zachować czujność, a rząd Szkocji będzie nadal zachęcał 
wszystkich do:  

• jak najczęstszej wentylacji pomieszczeń; 

• mycia rąk oraz zakrywania nosa i ust w przypadku kaszlu lub kichania;  

• w stosownych przypadkach wykonywania pracy w domu i w biurze (tj. pracy w 
trybie hybrydowym);  

• korzystania ze szczepionki lub dawki przypominającej, jeśli nie ma żadnych 
przeciwskazań; 

• korzystania z aplikacji Protect Scotland i Check-in Scotland; 

• wykonania testu przy pomocy urządzenia do badania metodą przepływów 
bocznych dwa razy w tygodniu, w szczególności przed przebywaniem w 
zatłoczonych miejscach lub kontaktem z osobami szczególnie narażonymi na 
ciężki przebieg choroby; 

https://protect.scot/
https://www.checkin.scot/
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• wykonania testu PCR, jeśli wystąpią objawy COVID-19 lub jeśli poprosi o to 
aplikacja Test & Protect; 

• poddania się samoizolacji przez zalecany okres, jeśli wynik testu jest dodatni 
lub jeśli zostanie się o to poproszonym przez aplikację Test & Protect. 

 
Choć większość przepisów dotyczących środków ochrony została zniesiona, 
nadal istnieją cztery podstawowe środki, które są prawnie wymagane (w 
momencie publikacji niniejszej aktualizacji ram strategicznych, 22 lutego 2022 r.): 
 

• w większości zamkniętych przestrzeni publicznych i w środkach transportu 
publicznego należy nosić maskę ochronną na twarz (chyba że obowiązuje 
zwolnienie z tego obowiązku); 

• przedsiębiorstwa z branży hotelarsko-gastronomicznej są zobowiązane do 
gromadzenia i udostępniania informacji o klientach w celu ułatwienia 
śledzenia kontaktów międzyludzkich w ramach programu Test & Protect; 

• przedsiębiorstwa, usługodawcy i miejsca kultu są zobowiązane do 
uwzględnienia wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka narażenia na 
COVID-19 na swoim terenie oraz do podjęcia racjonalnie uzasadnionych, 
możliwych do zastosowania środków w celu ograniczenia występowania i 
rozprzestrzeniania się COVID-19;  

• duże imprezy i miejsca, w których odbywają się imprezy w późnych godzinach 
nocnych, muszą stosować system certyfikatów covidowych do 28 lutego 2022 
r.; plany dostosowania tego środka przedstawiono poniżej. 

 
Planujemy z czasem przekształcić te środki prawne w wytyczne, a często sensowne 
będzie, aby osoby i organizacje nadal je stosowały w celu zapewnienia skutecznej 
kontroli nad wirusem. 
 
W dniu 28 lutego przestaje obowiązywać prawny wymóg posiadania certyfikatu 
covidowego w niektórych miejscach. Niektóre obiekty mogą jednak nadal wymagać 
takich certyfikatów, aby ich klienci i pracownicy czuli się bezpieczniej. 
 
W dniu 21 marca (data orientacyjna – do potwierdzenia) planowane jest zniesienie 
wymogu prawnego dotyczącego zakrywania twarzy w zamkniętych miejscach 
publicznych i w środkach transportu publicznego. Również w tym przypadku niektóre 
placówki i usługodawcy mogą zdecydować się na kontynuowanie polityki zasłaniania 
twarzy w celu ochrony swoich klientów i pracowników. Pozostałe wymagania prawne 
zostaną przekształcone w wytyczne i dobre praktyki. 
 
Następnie, w miarę postępów w realizacji planu przejściowego w ramach programu 
Test & Protect, planujemy przejść na bardziej zrównoważone podejście do 
testowania, samoizolacji i śledzenia kontaktów międzyludzkich. Przewidujemy 
przejście do sytuacji, w której, podobnie jak w przypadku innych chorób zakaźnych, 
radzimy ludziom, aby w przypadku złego samopoczucia pozostali w domu do czasu 
ustąpienia objawów i poprawy samopoczucia. Po zniesieniu wymogów prawnych 
oczekujemy, że ludzie i organizacje będą nadal dostosowywać swoje zachowania i 
sposoby działania w taki sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.  
 
Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami w celu opracowania i 
wdrożenia jasnych planów zarządzania ogniskiem choroby, wraz z odpowiednimi 
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przepisami i wytycznymi, na poziomie instytucjonalnym, lokalnym i krajowym, tak 
aby ludzie i organizacje mogli zrozumieć, co i w jakich okolicznościach może być 
konieczne, oraz odpowiednio zareagować.  
 
Będziemy gotowi do reagowania na każdy wzrost zagrożenia ze strony wirusa, 
niezależnie od tego, czy jest on wynikiem spadku odporności, pojawienia się nowej 
odmiany wirusa czy innych czynników. Będziemy dokonywać starannej oceny 
sytuacji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w tym zwiększoną odporność, 
którą spodziewamy się zapewnić dzięki przystosowaniu się do sytuacji i działaniom 
na rzecz poprawy zdrowia.  
 
W poniższej tabeli przedstawiono potencjalne reakcje na oszacowane zagrożenia, 
aby zapewnić jak największą klarowność na potrzeby planowania, a jednocześnie 
zachować niezbędną elastyczność, która zagwarantuje, że nasze reakcje będą 
odpowiednio ukierunkowane. Należy pamiętać, że nie wszystkie potencjalne 
zagrożenia będą miały jednakowe skutki, a nasza reakcja musi uwzględniać 
wszystkie istotne czynniki. 
 
Podjęcie decyzji o tym, jaki „poziom zagrożenia” powinien być stosowany w danym 
momencie, będzie wymagało zarówno oceny danych, jak i umiejętności 
formułowania opinii. Podobnie będzie z określeniem, jakiego rodzaju środki zostaną 
zastosowane jako odpowiedź na zagrożenie. Jeśli chodzi o nowy wariant, będziemy 
brać pod uwagę zarówno stopień, w jakim może on wywoływać ciężki przebieg 
choroby, jak i jego zdolność do przenoszenia się. Nauczyliśmy się już, że nie 
wszystkie rodzaje zagrożeń będą miały takie same skutki, dlatego nie można 
zawsze reagować w ten sam sposób. Na przykład nowy wariant, który jest bardzo 
zaraźliwy, ale powoduje łagodniejszy przebieg choroby, może stanowić mniejsze 
zagrożenie niż wariant, który jest mniej zaraźliwy, ale wywołuje cięższy przebieg 
choroby. Z tego powodu ustalanie sztywnych limitów lub sygnałów do podjęcia 
działań (np. określonej liczby przypadków na 100 000 mieszkańców) nie byłoby 
właściwe ani pomocne, ponieważ potencjalnie prowadziłoby do niedostatecznej lub 
przesadnej reakcji. Kluczowa pozostanie ocena charakteru i prawdopodobnego 
wpływu wszelkich przyszłych zagrożeń. 
 
W przypadku zastosowania tymczasowych środków ochronnych powyżej poziomu 
rutynowego reagowania, będziemy je regularnie weryfikować (np. co trzy tygodnie) i 
uważnie śledzić odpowiednie bezpośrednie wskaźniki dotyczące COVID oraz 
ogólniejsze wskaźniki dotyczące zdrowia, społeczeństwa i gospodarki, tak aby móc 
złagodzić te środki ochronne, gdy tylko będzie to wskazane. 
 
Oczekujemy, że nasze reakcje na przyszłe zagrożenia będą zasadniczo stosowane 
równocześnie na terenie całego kraju. Jednakże przy stosowaniu tych środków 
należy zawsze brać pod uwagę ich niezbędność i adekwatność w różnych regionach 
geograficznych Szkocji, np. w stosunku do społeczności wyspiarskich. 
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Wspieranie pozytywnych zachowań i przystosowania się do panujących 
warunków  
 
Chcemy przejść od obowiązku przestrzegania zasad, które pomagają ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, do utrwalania pozytywnych zachowań, 
które ludzie i organizacje podejmują dobrowolnie, ponieważ są przekonani, że tak 
należy postępować.  
 
Aby wzmocnić naszą długoterminową reakcję na COVID-19, jego przyszłe warianty i 
być może inne wirusy, będziemy prowadzić działania we współpracy z 
przedsiębiorstwami i organizacjami w celu wprowadzenia odpowiednich sposobów 
zachowania o charakterze ochronnym i stworzenia ram dla lepszych reakcji na 
zagrożenia dla zdrowia publicznego. Rząd Szkocji będzie współpracował ze 
wszystkimi sektorami w celu wspierania procesu przystosowania się do nowych 
warunków, aby umożliwić szkockim przedsiębiorstwom, organizacjom i ogółowi 
społeczeństwa zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy. Będziemy również 
prowadzić kampanie biznesowe, opracowywać jasne i przystępne wytyczne rządu 
szkockiego, aktualizować zestaw narzędzi służących zapewnieniu zgodności z 
przepisami oraz wspierać dobrowolne działania mające na celu zapewnienie 
klientom poczucia bezpieczeństwa. 
 
Będziemy współpracować z poszczególnymi sektorami, aby pomóc w określeniu 
rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki nim zmniejszymy ryzyko zarażenia 
wirusem i pomożemy firmom kontynuować działalność, ograniczając 
prawdopodobieństwo konieczności podejmowania dalszych działań ochronnych w 
przypadku pojawienia się nowego zagrożenia. Będziemy również nadal usilnie 
zachęcać pracodawców do współpracy z pracownikami w celu rozważenia 
hybrydowych modeli pracy. 
 
Strategia komunikacyjna „Living Safely” jest obecnie poddawana przeglądowi i 
zostanie zaktualizowana. Skupimy się na wprowadzeniu wymaganych zachowań do 
naszego codziennego życia, wykorzystując jasne komunikaty, aby pomóc ludziom 
zrozumieć, co mogą zrobić i dlaczego powinni podjąć określone działania. 
 
Pomoc w zarządzaniu COVID-19 na szczeblu międzynarodowym 
 
Chociaż obecnie nie ma krajów znajdujących się na czerwonej liście krajów i 
terytoriów najwyższego ryzyka związanego z wirusem COVID-19, Brytyjska Agencja 
Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) nadal monitoruje dane międzynarodowe i 
przekaże wszelkie obawy czterem krajom tworzącym Zjednoczone Królestwo. Pod 
koniec lutego lub na początku marca zostaną rozważone alternatywne rozwiązania 
w stosunku do hoteli objętych programem zarządzania kwarantanną dla wszystkich 
podróżnych przybywających z kraju znajdującego się na czerwonej liście. 
 
Kolejna faza przeglądu środków dotyczących podróży międzynarodowych skupi się 
na tym, jak należy reagować w przypadku wykrycia nowego wariantu wirusa. 
Zostanie w niej uwzględniona definicja „osoby w pełni zaszczepionej” w kontekście 
międzynarodowym oraz opracowanie zestawu narzędzi na wypadek zagrożenia na 
granicach, które są opracowywane przez UKHSA.  
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Będziemy kontynuować współpracę z naszymi krajami partnerskimi z regionu 
Globalnego Południa, aby wspierać ich działania związane z pandemią. Będziemy to 
robić poprzez: dostarczanie środków medycznych przeznaczonych do leczenia 
szczepionki COVID-19, pomoc w zapewnieniu skutecznego programu szczepień, 
współpracę w zakresie nawoływania do zwiększenia równego dostępu do 
szczepionek na całym świecie oraz poprzez dalsze inwestowanie środków w 
inicjatywy wspierające równy dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19 w krajach 
partnerskich położonych w Afryce Subsaharyjskiej. 
 
Wspieranie osób z grup największego ryzyka i zmniejszanie nierówności w 
zakresie zdrowia 
 
Będziemy nadal dbać o to, aby osoby z grupy najwyższego ryzyka wiedziały, gdzie 
mogą się zwrócić, jeśli będą potrzebować dalszych wskazówek, a także będziemy 
udzielać dalszych porad i informacji, aby wesprzeć tę grupę i dalej szukać sposobów 
identyfikacji i wspierania osób, które mogą być najbardziej zagrożone, biorąc pod 
uwagę potencjalne nowe warianty i pojawiające się informacje. 
 
Przyszłe zarządzanie COVID-19 w domach opieki będzie nadal opierać się na tym, 
czego nauczono się o krytycznym znaczeniu zapobiegania i kontroli zakażeń oraz 
środków ochrony indywidualnej (PPE), a także na korzyściach płynących ze 
szczepień.  
 
Rząd Szkocji opracuje, w latach 2022–2023, nowe podejście do zamawiania i 
dostarczania Środków Ochrony Indywidualnej przez sektor publiczny w Szkocji, 
które wejdzie w życie w 2023 roku.  
 
Ograniczanie poważniejszych szkód i wspieranie odbudowy 
 
Będziemy nadal współpracować z sektorami gospodarki i szerzej pojętego 
społeczeństwa, aby łagodzić bieżące i skumulowane szkody spowodowane 
kryzysem, a także aby wspólnie kontynuować odbudowę naszych usług publicznych 
i budować lepszą przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, że kryzys spowodowany 
pandemią COVID-19 przysporzył niektórym osobom w naszym społeczeństwie 
poważnych problemów, dlatego będziemy dążyć do tego, by nasze działania nie 
pogłębiały nierówności, lecz poprawiały sytuację. Będziemy kontynuować działania, 
które pomagają wspierać nasze przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne, instytucje 
opieki społecznej, budownictwo mieszkaniowe, komunikację zbiorową, wymiar 
sprawiedliwości i inne instytucje publiczne, zgodnie z naszą strategią odbudowy po 
kryzysie spowodowanym przez COVID-19. 
 
Perspektywa na przyszłość 
 
Wszyscy musimy nadal robić to, co konieczne, aby zachować odporność i 
powstrzymać rozprzestrzenienie się wirusa. Nasze życie nie wróci do stanu sprzed 
COVID-19. Co więcej, niektóre elementy życia w czasie pandemii chcielibyśmy 
zachować – mogą nam one posłużyć w przyszłości. 
 
Takie podejście jest zgodne z naszym strategicznym celem, jakim jest skuteczne 
zarządzanie wirusem, przede wszystkim poprzez działania związane z 
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przystosowaniem się do sytuacji i ochroną zdrowia, a także odbudowę i zapewnienie 
sobie lepszej przyszłości. W ramach naszego podejścia zadbamy o to, aby wytyczne 
dotyczące naszych działań pozostały jasne.  
 
Wybiegając w przyszłość, nie zapomnimy o wszystkich tych, którzy tragicznie zmarli 
z powodu koronawirusa, ani o wielu trudnościach i wyrzeczeniach, które wspólnie 
ponieśliśmy i które nadal ponosi wiele osób i organizacji. W szczególności musimy 
kontynuować wsparcie tych, którzy pozostają w grupie podwyższonego ryzyka 
spowodowanego wirusem COVID-19. 
 
Będziemy wspierać prace związane z prowadzeniem publicznego badania COVID-
19 w Szkocji, a także badania prowadzone na terenie całego Zjednoczonego 
Królestwa. Będziemy zwracać uwagę na wnioski i badania, które mogą nam pomóc 
w lepszym radzeniu sobie z przyszłymi pandemiami i innymi sytuacjami 
kryzysowymi. 


