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 Упркос строгим санитарним мерама и тзв. националном карантину продуженом до краја
месеца, у Пољској је у знак протеста против затварања привреде у пандемији ковид-19
и, како сматрају угоститељи, недовољне помоћи владе, после 18. јануара отворено већ
око 20.000 ресторана, кафића или пивница, саопштила је Угоститељска комора.

  

Ресторани и други угоститељски објекти затворени су уредбом владе премијера
Матеуша Моравјецког од 23. октобра прошле године и једино могу да припремају храну
за понети, а национални карантин и строге мере локдауна требало је да престану 18.
јануара, међутим влада их је продужила до 31. јануара.

  

„Чак 20.000 предузетника у угоститељству који нису укључени у програме помоћи
државе обновило је рад после 18. јануара. Комора је добила информације да је само
једног дана санитарна инспекција обавила 1.300 контрола у поново отвореним локалима,
отуд наше процене колико их је отворено“, саопштио је генерални секретар
Угоститељске коморе Славомир Гжиб.

  

Комора је стала уз угоститеље који крше санитарне мере, зато што, како је објаснио
Гжиб, отворили су углавном они који немају шта да изгубе, јер помоћ нису добили или на
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њу немају право а гости који само додју да понесу храну кући не могу да спасу многе
ресторане.

  

„Ако се ништа не промени у програму помоћи од државе на крају марта ће угоститељи
тужити колективно владу. Желимо да се укључи најмање 650 привредника“, казао је
Гжиб.

  

Колективне тужбе због локдауна у Пољској већ су кренуле након недавне пресуде суда
у Ополу који је поништио казну санитарне инспекције једном фризерском салону уз
образложење да влада нема по Уставу право да доноси такве мере уредбом владе, већ
искључиво на основу закона, уколико није прогласила неки од степена ванредног или
кризног стања, рецимо као у случају елементарних непогода, што пољска влада није
учинила.

  

„Не одобравам али разумем очајање људи. То је драматична ситуација. Генерално
разумем очајање и стрес људи који се плаше за свој посао, плате, како ће отплатити
стамбени кредит, како ће изгледати њихов живот“, изразио је разумевање за
привреднике погодјене санитарним мерама председник Пољске Анџеј Дуда.

  

Пољски председник је, међутим, у интервјуу пољској приватној телевизији ТВН24 синоћ
упозорио да не одобрава кршење локдауна и отварање пре него што то одобри влада.

  

На кршење „затварање“ позива већ неколико инцијатива широм Пољске, почев од
Горског вета у којој су окупљени предузетници зимских центара у планинама на југу
Пољске, до Балтичког вета, инцијативе привредника из сектора услуга на северу
Пољске у приморским центрима.

  

„Не одобравам отварање кршењем санитарних мера јер оне нису донете да се неко
забавља него да се људи не окупљају и да у вези са тим не буде повећани број
оболелих“, рекао је председник Дуда.

  

Ресторане, теретане, хотеле, скијашке центра који отварају упркос локдауну подржавају
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и сами Пољаци јер према најновијем истраживању јавног мењења за портал Виртуална
Полска 55 одсто Пољака тражи попуштање мера а свега 26 одсто сматра да их треба
оставити какве су сада, док 5,6 одсто анкетираних верује да их треба још пооштрити.

  

У Чешкој протест „Цркао пас“

  

У суседној Чешкој за данас је протестно отварање ресторана упркос санитарним мерама
најавила протестна иницијатива Цркао пас, названа тако бизарно јер скраћеница чешког
епидемиолошког система са пет нивоа ризика уз одговарајуће санитарне мере, ПЕС,
значи пас и као симбол и има пса.

  

Јакуб Олберт власник прашког ресторана Шеберак који је већ неколико пута отварао
упркос наредјењима и казнама казао је чешком листу Млада фронта Днес да у Чешкој до
50 угоститеља без прекида ради и одбија да затвори своје објекте, док је неколико
стотина макар једном прекршило санитарне мере чешке владе.

  

Иницијатива Цркао пас је позвала угоститеље да данас отворе под изговором да су то
локалне ћелије и седишта политичких партија а гости који додју чланови или
симпатизери нове странке Отворићемо Чешку коју региструје иницијатива јер по
тумачењу њихових правника одборници, политичке странке и посланици имају изузетак
и могу да се састају и у време кризне ситуације или ванредног стања.

  

(Бета)
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