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Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

 

Ważne zalecenia na czas ogólnokrajowego lockdownu, dotyczące osób szczególnie 
podatnych klinicznie 

W związku z wysoką i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, 4 stycznia 2021 roku 
premier ogłosił ponowne wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu. Nowo wprowadzane 
restrykcje dotyczą wszystkich obywateli, a obejmują one między innymi: 

1. konieczność pozostawania w domach (wychodzenie z domu jest dozwolone 
wyłącznie w ściśle określonych celach), 

2. zakaz spotkań z osobami niebędącymi członkami tego samego gospodarstwa 
domowego, 

3. konieczność zawieszenia działalności niektórych firm i obiektów restauracyjnych 
i hotelowych, a także sprzedaży detalicznej towarów, które nie są niezbędnymi 
produktami spożywczymi, lekami itp., 

4. wspieranie dzieci i osób młodych w edukacji zdalnej do końca pierwszego semestru, 
przypadającego na połowę lutego (nie dotyczy dzieci podatnych klinicznie oraz dzieci 
szczególnie ważnych pracowników szkolnictwa (dzieci tych pracowników mogą 
uczęszczać do szkół). 

Nowe ogólnokrajowe restrykcje to zasady, które dotyczą wszystkich osób i których wszyscy 
muszą przestrzegać. Szczegółowe informacje na temat tych zasad zamieściliśmy pod 
adresem gov.uk/coronavirus. 

W ramach procedury ogólnokrajowego lockdownu rząd zaleca także wszystkim klinicznie 
podatnym osobom podjęcie dodatkowych kroków zapewniających bezpieczeństwo. Niniejsze 
zalecenia będą obowiązywać do 21 lutego 2021 roku. Jeśli okres ich pozostawania w mocy 
zostanie wydłużony poza tę datę graniczną, przekażemy Panu/Pani dalsze informacje. 

Piszemy do Pana/Pani, ponieważ na wcześniejszym etapie uznano Pana/Panią za osobę 
szczególnie podatną klinicznie, a zatem najbardziej narażoną na ciężki przebieg COVID-19 
w przypadku zarażenia koronawirusem. Niniejsze pismo zawiera ważne zalecenia dotyczące 
sposobów dbania o własne bezpieczeństwo i możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia. 
Zawiera także konkretne porady przeznaczone dla szczególnie podatnych klinicznie dzieci 
i osób młodych. 

Chociaż stanowczo zaleca się stosowanie wskazanych dodatkowych środków ochronnych dla 
zachowania własnego bezpieczeństwa, w dalszym ciągu mają one jednak formę zaleceń, a 
nie obowiązujących przepisów prawa. Wskazujemy jednak na konieczność stosowania się 
do zasad ustalonych na czas lockdownu i dotyczących wszystkich obywateli. 

7 stycznia 2021 r. 



 
 

 

Jeśli zamieszkuje Pan/Pani obszar poprzednio objęty 4. poziomem restrykcji związanych 
z pandemią koronawirusa, prawdopodobnie przesłaliśmy niedawno Panu/Pani pismo 
z zaleceniem podjęcia dodatkowych działań ochronnych. Treść niniejszego pisma zastępuje 
treść pisma przesłanego poprzednio i należy przestrzegać wskazanych w nim zaleceń 
i przedziałów czasowych. 
Zestawienie zaleceń 
Osobom szczególnie podatnym klinicznie zaleca się jak najdłuższe i najczęstsze 
pozostawanie w domu. Zachowując ostrożność, nadal można jednak g opuszczać w celu 
uprawiania aktywności fizycznej lub zgłoszenia się na umówioną wizytę u lekarza. 
Zdecydowanie zalecamy wykonywanie pracy zawodowej w trybie zdalnym (o ile to możliwe). 
Jeśli praca w trybie zdalnym nie jest możliwa, należy zrezygnować z osobistego 
stawiennictwa na miejscu/stanowisku pracy. Może Pan/Pani kwalifikować się do otrzymania 
wsparcia w ramach Programu Ochrony Miejsc Pracy W Czasie Pandemii Koronawirusa 
(Coronavirus Job Retention Scheme), udzielanego podczas przebywania beneficjenta 
programu na urlopie tymczasowym. Niniejsze pismo jest formalnym powiadomieniem 
o konieczności chronienia się przed zarażeniem koronawirusem i może służyć jako dowód 
dla Pana/Pani pracodawcy, potwierdzający, iż nie może Pan/Pani wykonywać pracy poza 
domem od 5 stycznia do 21 lutego 2021 r. Niniejsze pismo może być także przydatne do 
celów naliczenia ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay, SSP). 
Prosimy sprawdzić, czy Pana/Pani lekarz pierwszego kontaktu ma Pana/Pani aktualne dane 
kontaktowe, w tym adres domowy i adres osobistej poczty e-mail (jeśli to możliwe), abyśmy 
mogli się z Panem/Panią niezwłocznie skontaktować w razie ewentualnej zmiany 
wytycznych w przyszłości. 
Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowego wsparcia, umożliwiającego dostosowanie się do 
obowiązujących wytycznych, może ono być zapewniane przez samorządy lokalne. W celu 
uzyskania pomocy prosimy o skontaktowanie się z władzami lokalnymi i zarejestrowanie się  
na stronie internetowej Shielding Support: gov.uk/coronavirus-shielding-support  

Porady dla szczególnie podatnych klinicznie dzieci i osób młodych 
Według naszego obecnego stanu wiedzy, na ciężki przebieg choroby w następstwie zakażenia 
koronawirusem narażona jest bardzo niewielka liczba dzieci. W związku z tym lekarze badają 
stan zdrowia wszystkich dzieci i młodych osób uznanych początkowo za osoby szczególnie 
podatne kliniczne, aby potwierdzić, czy nadal można uznawać je za objęte największym 
ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby.  
Jeśli niniejsze pismo adresowane jest do dziecka lub osoby młodej, a lekarz ze szpitala lub 
lekarz pierwszego kontaktu dziecka nie skontaktował się jeszcze z Panem/Panią, aby 
omówić tę kwestię, prosimy o zwrócenie się do lekarza opiekującego się zazwyczaj 
Pana/Pani dzieckiem, aby sprawdzić, czy nadal należy uważać je za osobę szczególnie 
podatną klinicznie. W przypadku omówienia już tej kwestii z lekarzem dziecka, który 
potwierdził, że jest ono osobą szczególnie podatną klinicznie, należy dopilnować, aby dziecko 
przestrzegało zaleceń wymienionych w niniejszym piśmie. 
Dostępność opieki zdrowotnej 
Prosimy pamiętać, że placówki NHS są czynne, zachęcamy zatem do dalszego korzystania 
ze wszystkich potrzebnych Panu/Pani usług tej instytucji. Bezpieczniej jest zwracać się do 
placówek NHS, niż próbować radzić sobie z chorobą samodzielnie. 



 
 

 

Jeśli obawia się Pan/Pani wpływu COVID-19 na własne zdrowie, proszę porozmawiać ze 
swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem szpitalnym, albo zadzwonić pod numer 
NHS 111. Więcej informacji na temat sposobów uzyskania pomocy i wsparcia zamieszczono 
w załączonych wskazówkach. 
Osobom szczególnie podatnym klinicznie zostanie przyznany priorytetowy (przed pozostałymi 
członkami ogółu społeczeństwa) dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19, zgodnie 
z kolejnością zaszczepiania poszczególnych grup społecznych, ustaloną przez Wspólny 
Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI). Pracownicy NHS skontaktują się z Panem/Panią 
ponownie, aby przedstawić więcej informacji na temat terminów i sposobów zaproszenia 
Pana/Pani do poddania się szczepieniu.  

Szczepionka z dużym prawdopodobieństwem i w sposób istotny przyczyni się do zapewnienia 
Panu/Pani ochrony przed zarażeniem się COVID-19. Spodziewamy się, iż będziemy w stanie 
podać Panu/Pani pierwszą dawkę szczepionki w połowie lutego.   

Lokalny oddział NHS dopilnuje, by szczepionka została Panu/Pani podana w jak najbezpiecz-
niejszy sposób, zadba też o wszelkie potrzebne Panu/Pani formy opieki i wsparcia. Zalecamy, 
aby do czasu otrzymania kolejnego powiadomienia, nawet po przyjęciu obu dawek szczepionki 
stosował/-a się Pan/Pani do niniejszych zaleceń, ponieważ w dalszym ciągu badamy wpływ 
szczepienia na wszystkie grupy społeczeństwa. Osoby, z którymi Pan/Pani zamieszkuje nadal 
powinny przestrzegać zasad i wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, tak długo, dopóki 
będą one obowiązywać, nawet po przyjęciu przez te osoby/Pana/Panią szczepionki.  

Rząd przedłuża możliwość czteromiesięcznego bezpłatnego otrzymywania suplementów 
diety zawierających witaminę D przez wszystkie szczególnie podatne klinicznie osoby 
dorosłe, w celu poprawienia ich ogólnego stanu zdrowia. Chęć otrzymania suplementów 
można zgłosić pod adresem www.nhs.uk/get-vitamin-d. Dalsze wytyczne dotyczące 
bezpiecznego przyjmowania suplementów witaminy D zostaną podane podczas procesu 
wyrażania zgody na rejestrację we wspomnianym programie. 
 
Będziemy nadal informować Państwa o zmianach sytuacji i udzielać dalszych porad do dnia 
obowiązywania niniejszych zaleceń, tj. do 21 lutego. Jeszcze raz dziękujemy za 
podejmowane starania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. 
 

Z poważaniem 
 

 
 
 
 
 

MATT HANCOCK  ROBERT JENRICK  
Sekretarz Stanu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej  Sekretarz Stanu ds. Mieszkalnictwa, 

Społeczności i Władz Lokalnych 

Niniejsze pismo jest dostępne w różnych wersjach językowych i formatach (w tym 
w formacie uproszczonego odczytu) w witrynie GOV.UK. Aby otrzymać kopię 
pisma w formacie dźwiękowym, zapisaną alfabetem Braille'a i wielką czcionką, 
należy zadzwonić do RNIB pod numer 0303 1239999  



 
 

 

Wytyczne dla osób szczególnie podatnych klinicznie 

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla osób szczególnie podatnych klinicznie, zamieszkujących 
terytorium Anglii. 

Pełne wytyczne zamieszczono pod adresem gov.uk/coronavirus. Są to wytyczne dodatkowe, 
przeznaczone specjalnie dla osób szczególnie podatnych klinicznie, zapewniające Panu/Pani 
ochronę przed wirusem, dzięki podjęciu wskazanych kroków ochronnych. 

Niniejsze wytyczne dotyczą wyłącznie osób szczególnie podatnych klinicznie. Pozostali 
członkowie gospodarstwa domowego, mieszkający z osobą szczególnie podatną klinicznie, 
nie muszą ich przestrzegać.  

 
Kontakty towarzyskie 

Nowe wytyczne na czas ogólnokrajowego lockdownu, które odnoszą się do wszystkich obywateli, 
oznaczają, iż nie wolno Panu/Pani opuszczać domu ani ogrodu i przebywać poza tymi strefami, 
z wyjątkiem ograniczonych i wyszczególnionych w niniejszych wytycznych sytuacji. 

Osobom szczególnie podatnym klinicznie zaleca się spędzanie jak największej ilości czasu 
w domu. 

Nadal może Pan/Pani wychodzić na zewnątrz celem uprawiania aktywności fizycznej lub 
stawiania się na wizytach lekarskich, należy jednak dążyć do ograniczania do minimum 
wszelkich kontaktów z osobami niewchodzącymi w skład Pana/Pani gospodarstwa domowego 
i unikać ruchliwych miejsc. 

Nadal może Pan/Pani spotykać się z osobami wchodzącymi w skład Pana/Pani tzw. bańki 
wsparcia, jednak nie wolno spotykać się z osobami, które nie mieszkają wraz z Panem/Panią. 
Na świeżym powietrzu możliwe jest spotykanie się wyłącznie z jedną osobą pochodzącą 
z innego gospodarstwa domowego. Zalecenie to stanowi część szerszych przepisów 
krajowych, obowiązujących wszystkich obywateli. 

Należy dążyć do zachowywania 2-metrowej odległości od innych osób w gospodarstwie 
domowym, zwłaszcza jeśli wykazują one objawy zakażenia koronawirusem lub nakazano im 
poddanie się samoizolacji. 

Praca 

Zdecydowanie zalecamy wykonywanie pracy z domu (w trybie zdalnym), ponieważ ryzyko 
zarażenia koronawirusem w Pana/Pani okolicy może być obecnie wyższe. Jeśli wykonywanie 
pracy w trybie zdalnym w Pana/Pani przypadku nie jest możliwe, należy zrezygnować 
z osobistego stawiennictwa na miejscu/stanowisku pracy. 

Należy omówić z pracodawcą kwestię przydzielenia innego zakresu obowiązków lub tymcza-
sowego wdrożenia alternatywnych harmonogramów wykonywania pracy, aby w miarę 
możliwości móc pracować w trybie zdalnym. 



 
 

 

Jeśli potrzebuje Pan/Pani wsparcia, by móc wykonywać pracę z domu, prosimy o przesłanie 
stosownego wniosku do programu Dostęp do pracy (Access to Work). W ramach programu 
możliwe jest uzyskanie pokrycia dodatkowych, związanych z niepełnosprawnością, kosztów 
pracy, których poziom przekracza standardowe, uzasadnione koszty modyfikacji i dostosowań, 
ponoszone przez pracodawcę. 

Jeśli nie może Pan/Pani ustalić alternatywnych sposobów realizacji obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy, Pana/Pani pracodawca może wysłać Pana/Panią na urlop tymczasowy 
w ramach programu Ochrona Miejsc Pracy w Czasie Pandemii Koronawirusa (Coronavirus 
Job Retention Scheme), przedłużonego do końca kwietnia 2021 roku. Prosimy o skontakto-
wanie się z pracodawcą w celu sprawdzenia, czy takie rozwiązanie będzie możliwe. 

Ponieważ zgodnie z zaleceniami nie należy osobiście stawiać się w miejscu pracy, może 
Panu/Pani przysługiwać ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay – SSP) lub zasiłek 
dla osób niezdolnych do pracy (Employment Support Allowance – ESA). Niniejsze oficjalne 
pismo stanowić będzie potwierdzenie dla Pana/Pani pracodawcy i Ministerstwa Pracy oraz 
Rent i Emerytur, że zalecono Panu/Pani podjęcie środków ochronnych, celem zapobiegania 
zakażeniu koronawirusem i że może Pan/Pani przysługiwać zasiłek SSP lub ESA. 

Członkowie gospodarstwa domowego, którzy nie mają statusu osób szczególnie podatnych 
klinicznie powinni nadal osobiście stawiać się w miejscu pracy, jeśli nie mogą wykonywać 
swoich obowiązków w trybie zdalnym, zgodnie z szerszymi zasadami określonymi 
w wytycznych na czas ogólnokrajowego lockdownu. 

 
Warunki realizacji obowiązku szkolnego 

Nasza wiedza na temat COVID-19 jest coraz większa i wiemy już, że tylko bardzo niewielka 
liczba dzieci i ludzi młodych jest szczególnie narażona na najcięższy przebieg choroby 
wywoływanej koronawirusem. W związku z tym lekarze badają stan zdrowia wszystkich 
dzieci i młodych osób uznanych początkowo za osoby szczególnie podatne kliniczne, aby 
potwierdzić, czy nadal można je uznać za objęte ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby 
wywołanej koronawirusem. 

W przypadku omówienia już tej kwestii z lekarzem dziecka, który potwierdził, że dziecko jest 
szczególnie podatne klinicznie,  dziecko powinno przestrzegać określonych w niniejszym 
piśmie zaleceń dotyczących działań ochronnych. 

Zgodnie z zalecaniami obowiązującymi w czasie ogólnokrajowego lockdownu, dzieci będą 
uczyć się w ramach edukacji zdalnej do końca pierwszego semestru w połowie lutego (nie 
dotyczy dzieci podatnych klinicznie oraz dzieci szczególnie ważnych pracowników 
szkolnictwa – dzieci tych pracowników nadal mogą uczęszczać do szkół). 

Szczególnie podatne klinicznie dzieci i osoby młode nie powinny uczęszczać do szkół ani 
innych placówek edukacyjnych, ponieważ ryzyko zarażenia koronawirusem jest obecnie 
bardzo wysokie. Władze danej szkoły poczynią odpowiednie kroki tak, aby kontynuowanie 
nauki z domu było możliwe. 

 



 
 

 

Przemieszczanie się 
 
Zaleca się, aby jak najwięcej czasu spędzać w domu oraz nie przemieszczać się, o ile nie 
jest to konieczne (np. w celu stawienia się na wizytach lekarskich). 

Zakupy 
 
Zalecamy zrezygnowanie z robienia zakupów. Zalecamy także korzystanie z usługi zakupów 
online (jeśli to możliwe) lub zadbanie o to, by niezbędne artykuły były Panu/Pani 
dostarczane przez inne osoby (znajomych, członków rodziny, lokalnych wolontariuszy 
lub  wolontariuszy NHS). 
 
Może pan/Pani zarejestrować się, aby zgłosić chęć otrzymania priorytetowego dostępu do 
dostaw realizowanych przez supermarket, o ile nie może Pan/Pani zlecić czynności robienia 
zakupów innej osobie. Jeśli dysponuje już Pan/Pani priorytetowym dostępem do dostaw 
realizowanych przez supermarket, ustalenia te nadal pozostaną w mocy – nie musi Pan/Pani 
podejmować żadnych dalszych kroków. Podczas rejestracji poprosimy Pana/Panią o podanie 
numeru NHS. Numer ten znajduje się na każdym piśmie przesłanym przez NHS lub na 
dowolnej Pana/Pani recepcie. 

Zarejestrowanie się na stronie włącza jedynie Pana/Panią do grona osób objętych pierwszeń-
stwem. Nie gwarantuje przyznania Panu/Pani takiego priorytetowego terminu dostawy. Jeśli 
chce Pan/Pani uzyskać dostęp do dostaw realizowanych przez dany sklep, musi Pan/Pani 
założyć na witrynie tego sklepu swój własny profil i zarezerwować odpowiednie terminy 
dostaw samodzielnie. 

Jeśli potrzebuje Pan/Pani innych form wsparcia, w tym pomocy przy rejestracji na potrzeby 
uzyskania priorytetowego dostępu do dostaw w supermarkecie, prosimy o bezpośrednie 
kontaktowanie się z władzami lokalnymi. Prosimy zapoznać się z rodzajami pomocy 
udzielanej przez władze lokalne. 
 
 
Leki 

Stanowczo radzimy powstrzymać się od wychodzenia do apteki. 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy konieczne leki mogą odebrać dla Pana/Pani 
znajomi, członkowie rodziny lub wolontariusze. 

Jeśli znajomi lub członkowie rodziny nie są w stanie tego uczynić i nie jest też możliwe 
zorganizowanie usług odpowiedniego wolontariusza, będzie Pan/Pani kwalifikować się do 
bezpłatnej dostawy leków. Prosimy skontaktować się z apteką i powiadomić, że jest Pan/Pani 
osobą szczególnie podatną klinicznie, której muszą być dostarczone leki – apteka zorganizuje 
bezpłatną dostawę. 

Korzystanie z dostępnych form opieki i wsparcia 
 
Nadal może Pan/Pani otrzymywać nieformalną opiekę we własnym domu od osób, które 
wchodzą w skład Pana/Pani bańki wsparcia. 



 
 

 

Nadal może Pan/Pani korzystać z opieki domowej sprawowanej przez pracowników opieki 
społecznej i lekarzy. 

Zachęcamy do dalszego zwracania się o pomoc do placówek NHS i innych świadczeniodawców 
w celu leczenia Pana/Pani schorzeń i wszelkich nowych problemów zdrowotnych.  
 
Możliwe jest uzyskanie z domu dostępu do rozmaitych usług oferowanych przez placówki 
NHS, w tym zamawianie kolejnych recept (na ten sam produkt leczniczy) lub kontaktowanie 
się z lekarzem w ramach konsultacji online. Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić 
witrynę www.nhs.uk/health-at-home lub pobrać aplikację NHS. W razie pilnej potrzeby natury 
medycznej należy dzwonić po numer NHS 111 lub – w nagłych wypadkach – pod numer 999. 
 
Jeśli musi Pan/Pani skorzystać z opieki medycznej osobiście – jest to możliwe. Lokalne 
placówki NHS są do tego dobrze przygotowane i zadbają o wdrożenie odpowiednich 
środków zapewniających Panu/Pani bezpieczeństwo. 
 
Ogromnie istotne jest także dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Prosimy odwiedzić stronę 
Every Mind Matters, aby zapoznać się z zaleceniami i praktycznymi działaniami, które pozwolą 
zadbać o własny dobrostan i kondycję psychiczną w czasach pandemii. Jeśli Pan/Pani lub 
osoba, którą się Pan/Pani opiekuje, przeżywa pogorszenie formy psychicznej, zachęcamy 
do natychmiastowego skontaktowania się z lokalnym pracownikiem służby zdrowia. 
 
Wszyscy opiekunowie lub odwiedzający, którzy wspierają Pana/Panią w codziennych potrzebach, 
mogą to nadal robić. Dotyczy to także osób opiekujących się dziećmi lub młodocianymi, 
będącymi pod Pana/Pani opieką. Osoby te powinny przestrzegać wytycznych dotyczących 
zachowania dystansu społecznego w sytuacjach, w których bliski lub osobisty kontakt nie jest 
wymagany. 

Nadal powinien/powinna Pan/Pani korzystać z pomocy lokalnych instytucji charytatywnych 
i organizacji, a także wolontariuszy NHS. Oprócz pomocy w zakupach i dostawach leków, 
wolontariusze NHS mogą regularnie kontaktować się z Panem/Panią w celu odbycia 
przyjaznej rozmowy telefonicznej oraz ustalenia sposobów Pana/Pani dojazdu na wizyty 
lekarskie (i powrotu z nich). 

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z dostępnych form pomocy prosimy zadzwonić pod numer 
0808 196 3646 między 8:00 a 20:00 lub odwiedzić witrynę NHS Volunteer Responders .  
 
Rejestracja potrzeby skorzystania z dodatkowej pomocy 
 

Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowego wsparcia, które pomoże Panu/Pani w przestrzeganiu 
niniejszych wytycznych, proszę zwrócić się o nie do samorządu lokalnego. Jeśli zalecono 
Panu/Pani podjęcie dodatkowych środków ochronnych, może Pan/Pani zarejestrować siebie 
lub inną osobę w celu: 

● zgłoszenia potrzeby priorytetowego dostępu do dostaw realizowanych przez supermarket 
(jeśli dysponuje już Pan/Pani priorytetowym dostępem do dostaw realizowanych przez 
supermarket, ustalenia te nadal pozostaną w mocy – nie musi Pan/Pani podejmować 
żadnych dalszych kroków), 

● poinformowania władz lokalnych o potrzebie dalszej pomocy przy przestrzeganiu 
niniejszych wytycznych, zwłaszcza jeśli tej pomocy nie jest Pan/Pani w stanie uzyskać 



 
 

 

we własnym zakresie i jeśli takiej pomocy nie mogą udzielić znajomi, członkowie rodziny 
lub inne osoby wchodzące w skład sieci wsparcia, 

● sprawdzenia, czy Pana/Pani dane teleadresowe są aktualne, 

Podczas rejestracji poprosimy Pana/Panią o podanie numeru NHS. Numer ten znajduje się na 
każdym piśmie przesłanym przez NHS lub każdej Pana/Pani recepcie. Warto się zarejestrować, 
nawet jeśli obecnie nie potrzebuje Pan/Pani żadnej pomocy. Jeśli Pana/Pani sytuacja ulegnie 
zmianie, w dowolnym momencie w przyszłości można zalogować się do serwisu i podać 
stosowną informację. 


