Iława. „W sklepach ludzie jak w kurniku; kaszlą, a maseczek
nie noszą” [LIST OD CZYTELNIKA]
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Z cyklu "Listy od Czytelników". Czy sytuacja epidemiczna jest już na tyle dobra, że pora na
całkowitą swobodę i brak jakichkolwiek ograniczeń? To pytanie, które stawia Czytelnik w
skierowanym do redakcji liście o nieprzestrzeganiu przez część mieszańców wciąż
obowiązujących zakazów i nakazów, co można zaobserwować np. w sklepach w Iławie.
Czytelnik chce zwrócić uwagę na nadal obowiązujący w określonych okolicznościach obowiązek
zasłaniania ust i nosa oraz utrzymania społecznego dystansu, czyli odległości 2 metrów od innych
osób. Zaobserwował w tym zakresie znaczne lokalne "poluzowanie" obyczajów, tymczasem oficjalny
serwis polskiego rządu nie pozostawia wątpliwości.

DO ODWOŁANIA maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo
nosić m.in.:
w autobusie, tramwaju i pociągu,
w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie

mieszkasz na co dzień,
w sklepie, banku, na targu i na poczcie,
w kinie i teatrze,
u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i
tatuażu,
w kościele, w szkole, na uczelni,
w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i
innych budynkach użyteczności publicznej.
[Także] DO ODWOŁANIA jest obowiązek utrzymania
co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.
A jak to obecnie wygląda w Iławie i okolicach, okiem Czytelnika?

Wirus jest cały czas obecny, codziennie wykrywane są
nowe przypadki. Tymczasem u nas ludzie chyba
jeszcze za mało doświadczyli, by dostrzec zagrożenie.
Jestem często w sklepach; ludzie tłoczą się jak w
kurniku, jeden wchodzi na drugiego. Strach zwrócić
komuś uwagę, że nie utrzymuje 2-metrowej odległości
od innych. Już próbowałem i tylko naraziłem się na
nieprzyjemny ton i uwagi. Sporo osób w ogóle już nie
nosi maseczki w sklepach, inni noszą je "na brodzie",
albo trzymają w ręku. W sklepach zupełny brak
komunikatów o obowiązku noszenia maseczek, czy
zachowania społecznego dystansu. Nikt tego nie
pilnuje. Ostatnio na zakupach słyszę jedną kaszlącą
panią, odwracam się, oczywiście jest bez maseczki...
A jak wygląda kontekst tych spostrzeżeń? Według stanu na dzisiaj powiat iławski jest wolny od
koronawirusa, tzn. nie wiadomo o żadnych aktywnych zakażeniach. Ale już w powiecie
nowomiejskim, gdzie wcześniej wszyscy chorzy też pokonali COVID-19, pojawiły się dwa nowe
zakażenia. Ogółem na Warmii i Mazurach tylko dzisiaj potwierdzono 9 nowych przypadków SARSCoV-2. Czy to już pora na brak maseczek i społecznego dystansu?
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