
Autor: Wiktoria AbramczykWybrane instrumenty, którymi posługują się poszczególne kraje
europejskie w walce z pandemią COVID-19, w latach 2020-2021.

Twardy lockdown: Stan narzucony przez władze rządowe, w którym ludzie są
zobowiązani do pozostawania w swoich domach oraz ograniczania spotkań.
Godzina policyjna: Ograniczenie poruszania się w określonych godzinach.
Występowanie godziny policyjnej w poszczególnych krajach, w trakcie pandemii
koronawirusa:

Ograniczenia w handlu i usługach: Zamknięto placówki handlowe i kulturalne,
wprowadzono obostrzenia dla branży gastronomicznej i hotelowej. Otwarte
pozostają tylko niektóre punkty usługowe, które mają istotne znaczenia dla życia
codziennego (np. usługi medyczne) oraz apteki,, sklepy z artykułami
spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi.
Przedsiębiorstwa mogą borykać się z poważnym brakiem płynności finansowej.
Szczególnie zagrożone są małe i średnie przedsiębiorstwa.
Ograniczenia ruchu turystycznego: W skali Europy doszło do znacznego
zmniejszenia ruchu lotniczego na wszystkich lotniskach. Poszczególne kraje
wprowadziły różnego typu ograniczenia, takie jak: wymóg kwarantanny (trwającej
do 2 tygodni), całkowite zawieszenie lotów lub tylko połączeń z poszczególnymi
krajami, okresowe zawieszenie lotów, ograniczanie liczby otwartych lotnisk czy
dopuszczanie tylko niektórych kategorii lotów, głównie powrotnych.
Nauka zdalna: Nauka zdalna dotyczy wszystkich poziomów edukacji: szkół
podstawowych i szkół średnich, a także uczelni wyższych. Zostało wprowadzone
nauczanie z wykorzystaniem internetu i transmisji w telewizji publicznej. Kryzys
ujawnił wiele niedoskonałości w systemach edukacji. Nauczyciele również musieli
dostosować nowe koncepcje pedagogiczne i sposoby prowadzenia nauczania, do
których być może nie zostali przeszkoleni.
Praca zdalna: Pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników, np. ograniczając powstawanie skupisk ludzi w biurze i
wprowadzając pracę na odległość, a z drugiej ma obowiązek zapewnić im
stanowisko pracy w biurze - nie wszyscy mają warunki do pracy w domu.

W opracowaniu przeanalizowane zostały instrumenty, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Wyszczególnione
instrumenty: pełny lockdown, godzina policyjna, ograniczenia w handlu i usługach, ograniczenia ruchu turystycznego, nauka oraz praca zdalna.
Instrumenty ograniczające dalszy rozwój pandemii wpłynęły w sposób znaczący oraz drastyczny na życie ludzkości – zmiana codziennego
funkcjonowania, przeorganizowanie pracy lub nauki. Instrumenty są uporządkowane w następującej kolejności: od najbardziej restrykcyjnego, do
najmniej. Praca skupia się na sześciu największych krajach europejskich – Francji, Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech.
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