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ul. Warszawska 3
15-950 Biatystok

Podlaski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku zgodnie z g 25 ust. 4
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczefi,
nakaz6w i zakazow w zwiqzku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.t)
w odpowiedzi na informacjg przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 28.08.2020 r. dot. zgromadzenia
publicznego w postgpowaniu uproszczonym :

{ termin zgromadzenia:17.09.2020 r. w godzinach: 19.00 - 2f .00

- organizator: Q56gs ftzyczna

- miejsce rozpoczEcia- Pomnik Smolehski (plac przed KoSciolem Sw. Rocha),

- trasa przemarszu: Pomnik Smoleriski (plac przed KoSciolem Sw. Rocha) - ul. Krakowska - ul.
Kalinowskiego - ul. Curie-Sklodowskiej - ul. I I Listopada - Plac Katyriski (pomnik Katyriski),

- 
przewidywana iloSi uczestnik6w: 49 os6b,

- cel zgromadzenia: VI Podlaski Marsz Cieni organizowany w rocznicg agresji sowieckiej na Polskg dla
upamigtnienia oficer6w Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pograniczaoraz Policji Palistwowej
zamordowanychprzez Sowiet6w w 1940 r. w Katyniu

wskazuje, i2 w nxtiEzku z wystgpuj4cym stanem epidemii wywolanym zakuZeniami wirusem
SARS-CoV-2 muszq byd zachowane nastgpuj4ce warunki:
- maksymalnaliczba uczestnik6w nie moze byi wigksza niZ 150 os6b,

- uczestnicy powinni zostad poinformowani,2e w zgromadzeniu uczestnic4,i mog4 tylko
osoby zdrowe - nie manifestuj4ce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy sq zobowi4zani do:

) zachowania dystansu spolecznego - odlegloSci co najmniej 1,5 m migdzy sob4 oraz
F zakrywania ust i nosa.

Organizator zobowiqzany jest koordynowa6 zachowanie zaleceri przez caly czas trwania zgromadzenta.
Powyzsze podyktowane jest ochronq przed transmisj4 zakaZefi SARS-CoV-Z w przestrzeni

publicmej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakazenia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane
w drobinach wydzieliny dr6g oddechowych podczas rozmowy, Smiechu, kaszlu, kichania rozpraszane sA w
otoczeniu i mog4 nastgpnie zosta( zainhalowane przez znajduj4ce sig w poblizu osoby zdrowe. Zrodlem
zakaienia mog4 stai sig tez powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cigzkie mikrokrople
wydzieliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zostai przeniesione drog4
bezpoSredniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

p.o. Podlaskiego Paristwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego
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