
Znoszenie ograniczeń w placówkach  

dla osób bezdomnych 
30 maja i 6 czerwca rząd znosi kolejne ograniczenia związane z koronawirusem 

TO NIE OZNACZA KOŃCA EPIDEMII!  

Dzienna liczba zakażeń nadal jest stosunkowo wysoka. Osoby bezdomne nadal są w grupie wysokiego ryzyka.  

Nadal istnieje wysokie ryzyko powstania ogniska epidemii w schronisku czy noclegowni. 

Znoszone ograniczenia dotyczą przede wszystkim: 

 noszenia maseczek w otwartych przestrzeniach  
 organizacji zgromadzeń do 150 osób  
 limitów liczby osób w sklepach, restauracjach i kościołach 
 działalności różnych usług, w tym m.in. restauracji, kin, teatrów, 

basenów  

Pod warunkiem zachowania 
dystansu społecznego (odległości  
2 m od innych), a w niektórych 
przypadkach, np. sklepy, kina, 

teatry, także noszenia maseczek. 

Jakie podstawowe ograniczenia nadal obowiązują? 

 pełny reżim sanitarny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, regularne mycie rąk mydłem przez min. 30 sekund,  
w miejscach publicznych udostępnianie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcja powierzchni użytkowych – 
telefony, klamki, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, opacia krzeseł, klawiatury, włączniki świateł, toalety) 

 maksymalne możliwe dystansowanie społeczne  
 noszenie maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i komunikacji publicznej (także w miejscu pracy jeśli nie 

można zachować odległości 2 m) 

Dlatego też w placówkach dla osób bezdomnych zalecane jest: 

 przyjmowanie nowych osób do placówek z zachowaniem 14-dniowego odosobnienia („buforowania”) 
 w miarę możliwości testowanie osób bezdomnych i personelu na obecność koronawirusa 
 ograniczenie wyjść mieszkańców do niezbędnego minimum  
 mierzenie temperatury mieszkańców 
 obowiązkowa dezynfekcja rąk po powrocie z wyjścia poza placówkę 
 powstrzymanie się od organizacji zajęć grupowych 
 używanie środków ochrony osobistej podczas spotkań indywidualnych 
 minimalizowanie liczby pracowników na dyżurze 
 częste wietrzenie pomieszczeń 
 uruchomienie spotkań z psychologiem lub terapeutą w celu łagodzenia napięć związanych z ograniczeniami 

W usługach ulicznych (streetworking, dystrybucja żywności) zalecane jest: 

 dalsze stosowanie środków ochrony osobistej i zachowywanie dystansu społecznego (minimum 2 m) 
 organizacja usługi w taki sposób, aby nie dochodziło do gromadzenia się osób odbierających pomoc 
 wydawanie ulotek/porad dotyczących zachowania podczas epidemii 

Apelujemy o rozwagę w poluzowywaniu ograniczeń w usługach dla osób bezdomnych. 

Poczekajmy kilka tygodni na ogólnospołeczne skutki znoszenia ograniczeń zanim 

zaczniemy wracać do normalności w schroniskach i noclegowniach. 

 

Materiał opracowany przez  

Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności  

na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia 

Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus/ 


