
 
11.03.2020, 23:38   Warszawa (PAP)

OLX i Allegro nie będą mogły sprzedawać artykułów
związanych z koronawirusem
 
Popularne platformy sprzedaży internetowej - OLX i Allegro, nie wystawią już na swoich
aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji – postanowienie w tej
sprawie wydał premier Mateusz Morawiecki.
 
W komunikacie zamieszczonym w środę na stronie internetowej premiera zwrócono uwagę,
że wraz ze wzrostem zachorowań w Europie ceny maseczek ochronnych i żeli
antybakteryjnych na internetowych platformach sprzedażowych poszybowały w górę. Jak
zaznaczono, wiele z nich jest niewiadomego pochodzenia, dlatego premier zdecydował
ukrócić ten proceder.
 
Jak wskazano, takie możliwości daje premierowi, a także wojewodom specustawa w sprawie
koronawirusa. Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Rady Ministrów może nałożyć na
przedsiębiorstwa polecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Są one wydawane w
drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
 
Premier nałożył na OLX i Allegro trzy postanowienia: zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży
maseczek i środków dezynfekcyjnych; zakaz umieszczania nowych ofert sprzedaży tych
towarów; wpisanie do regulaminu serwisów punktu, z którego wynika, że wymienione towary
są przedmiotami zabronionymi do wystawiania na platformach.
 
Pełna lista towarów, które nie będą mogły być wystawiane w serwisach OLX i Allegro, znajduje
się w załączniku na stronie internetowej https://www.premier.gov.pl/index.html.
 
W komunikacie przypomniano, że minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził również
zakaz wywozu poza granicę kraju bez zgody GIF produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.
 
Na liście produktów z zakazem wywozu znalazły się m.in. produkty przeciwgorączkowe,
produkty przeciwbólowe, produkty przeciwzapalne, środki do dezynfekcji zarejestrowane jako
produkty lecznicze, maseczki, fartuchy, odzież operacyjna, rękawice chirurgiczne i zabiegowe,
termometry elektroniczne.
 
Do tej pory w Polsce potwierdzono 31 przypadków zarażenia koronawirusem. Osoby, u
których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w szpitalach w Zielonej Górze, we Wrocławiu,
Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Opolu.
 



Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował w środę, że placówki oświatowe
i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i
zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów.
 
Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do
zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w
Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


