Limity dla niezaszczepionych tylko w drodze ustawy
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Rozporządzenie rządu przewiduje limity udziału w różnych imprezach i miejscach - do których nie
wlicza się osób zaszczepionych. Odmowy wpuszczania osób niezaszczepionych do restauracji czy kina
nie są niezgodne z Konstytucją, ale muszą być zapisane w ustawie - zgodnie z konstytucyjnymi
standardami ochrony praw i wolności.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi obywateli zaniepokojonych niepewnością
prawną co do dopuszczalności przetwarzania informacji o zaszczepieniu (tzw. paszport covidowy) w celu
pełnego udziału w życiu społecznym.
W pandemii, która jest czasem ogólnej niepewności, państwo nie powinno przerzucać radzenia sobie z
wyzwaniami i ryzykiem wprowadzania nowych rozwiązań na podmioty prywatne, w tym na
przedsiębiorców, instytucje kultury czy organizatorów zgromadzeń publicznych bądź imprez masowych.
Obecne różnicowanie sytuacji osób niezaszczepionych i zaszczepionych dokonuje się na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wprowadza ono limity osób przy
prowadzeniu określonych rodzajów działalności. Zgodnie z przyjętą w rozporządzeniu konstrukcją, do
limitu osób nie wlicza się osób zaszczepionych.
Jednocześnie jednak prawodawca nie stworzył tu mechanizmów weryfikacji faktu zaszczepienia.
Podmiotom zobowiązanym przepisami o limitach osób grożą kary administracyjne w razie niestosowania
się do nich. Nie są zaś w stanie efektywnie monitorować liczby osób, których dotyczy limit – z braku
uprawnień do kontroli statusu szczepienia osób przebywających w lokalu.
Zmiany zostały już zakomunikowane w prawie pracy. Zgodnie z doniesieniami prasowymi
przygotowywany przez Ministra Zdrowia projekt daje pracodawcom narzędzie do sprawdzania
zaszczepienia pracownika i ewentualnego przesunięcia go bądź na inne stanowisko pracy w przypadku
niezaszczepienia, bądź też skierowania na urlop bezpłatny. Aby potwierdzić zaszczepienie, pracownik
będzie musiał okazać pracodawcy certyfikat covidowy. Projekt ma także umożliwiać kierownikowi
podmiotu leczniczego wprowadzenie obowiązku szczepienia na terenie zakładu. RPO czeka na publikację
projektu ustawy w celu oceny proporcjonalności wprowadzonych rozwiązań, które ingerują w autonomię
informacyjną jednostki.
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