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PETYCJA
Szanowny Panie Ministrze!
1 września uczniowie i uczennice wrócili do nauki w systemie stacjonarnym, a tego dnia
Ministerstwo Zdrowia przekazało, że odnotowano 550 nowych zakażeń SARS-CoV-2.
W ciągu następnych dni — po około 2 tygodniach względnej stałości — liczba nowych
przypadków zakażenia zaczęła jednak gwałtownie wzrastać. 17 września Ministerstwo
Zdrowia mówiło bowiem już o 837 zakażeniach. 19 września — 1002. Dalej, 25 września —
1587, 2 października — 2292, 7 października — 3003, 8 października — 4280,
9 października — 4739 i wreszcie 10 października (dzień pisania treści tej petycji) — 5300.
Tendencja wzrostowa jest wręcz przerażająca i, naszym zdaniem, podjąć trzeba
natychmiastowe działania mające na celu opanowanie epidemii. Dlatego właśnie zwracamy
się do Pana Ministra o bezzwłoczne wydanie rozporządzenia zawieszającego stacjonarne
prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół
oraz placówek (tj. o zawieszenie stacjonarnego prowadzenia zajęć szkolnych) bądź
mówiącego o przejściu na „tryb hybrydowy” czy chociażby zaostrzeniu przepisów
sanitarno-epidemicznych w szkołach.
W ostatnim czasie resort edukacji narodowej zwraca uwagę na to, że szkoły stanowią
zaledwie mały procent ognisk zakażeń. Warto jednak zauważyć, z jak niebezpieczną
tendencją mamy do czynienia. 1 października w trybie niestacjonarnym pracowało 531
placówek (422 w trybie mieszanym, a 109 w zdalnym). W czwartek 8 października liczba ta
wzrosła do 821 (odpowiednio 674 w trybie mieszanym i 147 — zdalnym), a dzień później
liczba ta wzrosła do 1019 (811 i 208). Wzrost w ostatnich dniach jest zatem bardzo duży
i z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że tendencja wzrostowa będzie
się wciąż utrzymywać (podobnie jak było z liczbą przypadków).
Zdrowia i życia uczniów oraz uczennic, nauczycieli oraz nauczycielek, a także rodziców nie
można jednak ryzykować. To przecież kilkunastomilionowa grupa polskich obywateli
i obywatelek, którzy są realnie zagrożeni zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Warto poza
tym pamiętać, że ta grupa osób ma kontakt także z innymi grupami, które również mogą
zostać dotknięte chorobą zakaźną, z którą walczymy od marca (przykładowo uczniowie
i uczennice spotykają się ze swoimi dziadkami, nauczyciele i nauczycielki z własnymi
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Naszym zdaniem zdrowie oraz życie Polaków (w tym uczniów i uczennic) jest o wiele
ważniejsze niż to, co uda się podczas nauki stacjonarnej przekazać. Oczywiście, nauka zdalna
ma swoje minusy, ale w obecnej sytuacji nauka wyłącznie stacjonarna nie jest dobrym
pomysłem.
Warto ponadto pamiętać, że działalność stacjonarna szkół i placówek została zawieszona
11 marca, czyli w dzień, gdy odnotowano 9 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Czy
zatem nie jest racjonalne podjęcie działań w momencie, gdy tych zakażeń jest 5300? Naszym
zdaniem jest. Dlatego właśnie prosimy Pana Ministra o bezzwłoczne zawieszenie
stacjonarnej działalności szkół i placówek bądź przejście na „tryb hybrydowy” czy chociażby
zaostrzenie przepisów sanitarno-epidemicznych w szkołach. Nie narażajmy uczniów,
uczennic, nauczycieli, nauczycielek, a także rodziców na utratę życia i zdrowia!
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Do wiadomości:
1. Premier Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.
2. Minister Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.
Załącznik:
1. Zestawienie ... podpisów złożonych pod petycją.

