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Miejskie Centrum
Ztr z4dzania Kryrys owe go
Urz4d Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3
15-950 Bialystok
Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspeklor Sanitarny w Bialymstoku zgodnie z $ 28 ust. 4
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 paldziemlka 2020 r. w sprawie ustanowienia okre5lonych
ograniczefi, nakazow i zakaz6w w zwi4zktt z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 ze zm.t) w
odpowiedzi na informacjg przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 19.10.2020 r. dot. zgromadzenia
publicznego:
/ termin: 10.11.2020 r.
- Organizator: Osoba frzyczna
- Czas trwania: 16.30 - 18.30,
- Przewidywaraliczba uczestnik6w: ok. 140 os6b (na dzierh wydawania opinii maksymalna liczba
uczestnik6w w obszarze czenwonym - w jakim zntlaizlo sig miasto Biatystolq nie moie by6
wigksza nii 10 os6b),
- Miejsce: Bialystok, Cmentarz Wojskowy prry ul. I l-go Listopada,
- Trasa przemarsz;tt: Cmentarz Wojskowy - 11-go Listopada - M. Sklodowskiej-Curie - Plac NZS Suraska - Rynek Ko5ciuszki - zakonczertie prry pomniku J. Pilsudskiego,
- Temat:,,Bialostocki Marsz NiepodlegloSci",
wskazuje, i2 z uwagi na trwajqcy stan epidemii wywolanej zakaleniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie
z zapisami rozporz1dzenia Rady Ministr6w z dnia 16 paLdziertika 2020 r. zmieniaj1cego rozporzqdzenie
w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczefi, nakaz6w i zakaz6w w zvtiqzku z wyst4pieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1829), aktualnie musz4 by6 zachowane nastgpuj4ce warunki:
- maksymalna liczba uczestnik6w w obszarze czerwonym nie moie by6 wigksza nii 10 os6b,
- odlegloS6 pomigdzy zgromadzeniami nie moZe byd mniejsza ni2 100 m,

-

uczestnicy powinni zostad poinformowNri,2e w zgromadzeniu uczestniczy6 mog4 tylko
osoby zdrowe - nie manifestuj4ce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy s4 zobowi4zani do:

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

Organizator zobowi4zany jest koordynowad zachowanie zalecefi przez caty czas trwania
zgromadzenia.
PowyZsze podyktowane jest ochron4 przed transmisjq zaka2eri SARS-CoV-2 w przestrzeni
publicznej, gdzie istnieje
ryzyko szerzenia sig zaka2enia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane w drobinach wydzieliny dr6g
oddechowych podczas roznowy, Smiechu, kaszlu, kichania rozpraszane s4 w otoczeniu i mog4 nastgpnie
zostal zainhalowaneprzezznajduj4ce siq w pobli2u osoby zdrowe. 2r6dlemzakaheniamog4 stad sig te2

powierzchnie,

na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cigikie mikrokrople wydzieliny dr6g
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A/,
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oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zostal przeniesione drog4 bezpo5redniego
kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.
Jednoczesnie nadmienitm, Le przedmiotowa opinia zostala wydana w oparciu o stan
faktyczny
i prawny zgodny z obowi4zuj4cymi w trakcie jej wydania przepisami. W prrypadku zmiany
przepis6w naleiy stosowad obowi4zuj4ce przepisy prawa.

Podlaski Paristwowy Woj ew6dzki
Inspektor Sanitarny w Biatymstoku
z up. Ewa Jakubowicz
Kierownik Oddziatu Promocji Zdrowia
/dokument podpis any

Slrona2 z2

e

lektronicznie/

