
Łódź, 5.10.2020 
 

Dyrektorzy i Dyrektorki 
Placówek Oświatowych w Łodzi  

 
Szanowni Państwo, 

        W związku nagminnym łamaniem zarządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakrywaniu 
ust i nosa w miejscach publicznych zwracam się z prośbą do dyrektorów i dyrektorek szkół         
w Łodzi o rozpowszechnienie wśród nauczycieli i nauczycielek, rodziców i opiekunów oraz 
uczniów i uczennic poniższego apelu. 
 
        Obowiązek noszenia maseczek i zakrywania dróg oddechowych jest uciążliwy dla 
wszystkich. Maseczki w mniejszym stopniu chronią przed infekcją tych, którzy ją zakładają,            
a w znacznie większym stopniu chronią otoczenie przed osobami zainfekowanymi. 
         Maseczki są: uciążliwe i kłopotliwe. Są jednocześnie oznaką naszej kultury osobistej, 
uważności wobec innych osób, troski i solidarności. Zwłaszcza wobec osób starszych, chorych           
z niepełnosprawnościami, dla których niewidoczny wirus może być śmiertelnym zagrożeniem.  
         W obecnej sytuacji człowiek bez maseczki w tramwaju, sklepie tam, gdzie zaleca się 
zakrywanie ust i nosa nie jest ani odważny, ani dowcipny, ani modny. Jest beztroskim 
lanserem/lanserką, który/która wysyła sygnał do otoczenia: nie znam cię, ale cię nie szanuje, nie 
traktuję cię poważnie, nie zależy mi czy będziesz zdrowy/zdrowa, nie interesuje mnie to, że się 
boisz o zdrowie swoje i swoich bliskich. 
 
         Nadciągająca jesień i zima przyniosą wzrost zachorowalności nie tylko na COVID-19, ale             
i na powszechne infekcje dróg oddechowych. Jesteśmy wszyscy narażeni i jednocześnie mamy 
szansę w znaczący sposób chronić przed nimi siebie i innych. Wystarczy założyć maseczkę! 
Przypomnieć koleżance i koledze o tym obowiązku!  
 
 Maseczki trzeba nosić m.in.:  

• w autobusie, tramwaju i pociągu,  
• w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,  
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,  
• w kinie i teatrze,  
• u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,  
• w kościele i szkole (zgodnie z decyzją dyrekcji), na uczelni  
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności 

publicznej.  

                                                                                       Z poważaniem 
                                                                                       Agnieszka Łuczak 
                                                                                       pełnomocniczka Prezydenta m. Łodzi 
                                                                                       ds. Równego Traktowania 

  


