STANOWISKO
Rady Miasta Białystok
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany terminu ferii zimowych w Województwie Podlaskim
Rada Miasta Białystok wyraża sprzeciw w związku ze zmianą terminu ferii zimowych
w Województwie Podlaskim i jednocześnie postuluje o ponowne przemyślenie powyższej
decyzji.
Zmiana terminu ferii 2021 została negatywnie odebrana zarówno przez rodziców,
jak i nauczycieli, głównie dlatego, że zbyt długa przerwa w nauce z całą pewnością wybije
młodzież z rytmu obowiązków szkolnych, co dodatkowo pogłębi braki i zaległości
powodowane przez edukację zdalną.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że duża część rodziców, zmuszona zapewnić
opiekę swoim dzieciom, nie będzie mogła pracować zawodowo. Będą zmuszeni
do wykorzystywania urlopów lub pozostawiania swoich pociech dziadkom, którzy są w
grupie ryzyka i z którymi kontakt powinien być możliwie ograniczany. Zamknięcie zarówno
dorosłych, jak i dzieci, w niewielkich mieszkaniach, na dłuższy czas może w wielu
przypadkach być źródłem stresu i napięć, a w ekstremalnych sytuacjach, przemocy. Sytuacja
taka w naszej ocenie sprawi, że wiele osób, pomimo zakazów, zacznie wyjeżdżać na urlopy.
Oficjalnie będą to oczywiście delegacje, miejsca pracy zdalnej, konferencje „miłośników
szachów”
lub odwiedziny bardzo dalekiej rodziny posiadającej agroturystykę. Działanie te spowoduje
powstanie tzw. „podziemia noclegowego”, czyli rozszerzenia się szarej strefy w tej dziedzinie
gospodarki. Organizowanie przerwy świątecznej w całej Polsce, w jednym czasie,
doprowadzi do intensyfikacji takich zachowań, a co za tym idzie, do dużo częstszych spotkań
ludzi z terenu całego kraju, co z całą pewnością nie pomoże w walce z panującą epidemią.
Ostatnim argumentem, choć nie najmniej ważnym, jest sama kondycja branży
turystycznej. W naszej ocenie należałoby zamiast ustalać jeden termin przerwy świątecznej
dla całego kraju, spróbować maksymalnie wydłużyć i podzielić ten czas tak, aby każdy
region miał ferie w innym terminie. Spowodowałoby to zmniejszenie zagęszczenia osób
szukających wytchnienia poza domem, a w konsekwencji zmniejszyłoby transmisję wirusa.
Nie bez znaczenia jest fakt, że takie rozwiązanie pozwoliłoby przynajmniej
na częściowe uruchomienie bazy noclegowej, wprowadzenie lepszych zasad bezpieczeństwa
w pensjonatach i jednocześnie uchroniło wielu przedsiębiorców przed bankructwem.
Rada Miasta Białystok, licząc na rozsądek Pana Premiera wnosi o ponowne
przemyślenie ww. sprawy.

