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Protest pracownic i pracowników transgranicznych na polskoniemieckiej granicy znajduje wsparcie polityczne | 4 maja:
obowiązek kwarantanny częściowo zniesiony
W piątek 24 kwietnia, kilkaset osób protestowało wzdłuż polsko-niemieckiej granicy przeciwko
ograniczeniom wjazdowym związanym z pandemią koronawirusa. Protestujący żądali od polskiego
rządu zwolnienia z kwarantanny tzw. pracownic i pracowników transgranicznych, którzy dzięki temu
mogliby dojeżdżać do pracy i wracać do domu. Odkąd obowiązek kwarantanny przy wjeździe do Polski
został rozszerzony, każda osoba dojeżdżająca do pracy, która wraca z Niemiec do Polski musi również
odbyć 14-dniową kwarantannę.
Demonstracje odbyły się m.in. na przejściach granicznych: Rosówek-Rosow, Frankfurt nad Odrą-Słubice,
Hohenwutzen-Osinów Dolny i Guben-Gubin. Po stronie polskiej uczestniczki i uczestnicy protestowali
spacerując przy zachowaniu przepisowego dystansu, gdyż demonstracje są obecnie w Polsce
zabronione. Po stronie niemieckiej mogłgo zgromadzić się do 20 osób.
Również premier kraju związkowego Brandenburgia, Dietmar Woidke (SPD), zwrócił się w ubiegłym
tygodniu do polskiego rządu z prośbą o złagodzenie surowych zasad kwarantanny dla osób
dojeżdżających do pracy w Niemczech. W piśmie do rządu w Warszawie koordynator rządu RFN ds.
niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej napisał: „Strona niemiecka rozumie kontrole
graniczne, które wprowadziła Polska. Ale musimy też pamiętać, że granica przecina wspólny region
gospodarczy." Według szacunków izb przemysłowo-handlowych (IHK) w południowej i wschodniej
Brandenburgii ograniczenie dotyka ponad 25 000 osób pracownic i pracowników transgranicznych.

Aktualizacja z 4 maja: przepisy dotyczące kwarantanny dla pracownic i pracowników
transgranicznych częściowo zniesione

Od 4 maja obywatelki i obywatele Polski, którzy uczęszczają do szkoły, studiują lub pracują w
Niemczech, nie będą musieli spędzać 14 dni na kwarantannie po powrocie do Polski. Zgodnie z
rozporządzeniem, personel medyczny i osoby pracujące w instytucjach społecznych i opiekuńczych nie
są zwolnione z obowiązku kwarantanny. Rozporządzenie zostało uzgodnione z krajami sąsiadującymi z
Polską - oprócz Niemiec z Republiką Czeską, Słowacją i Litwą. Nowe polskie rozporządzenie nie znosi
jednak obecnych kontroli granicznych - mają one pozostać w mocy do 13 maja.
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