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Bialystok, 2020-ll-27

IlK.9022.96.2020

Miejskie Centrum
Za rzqdzania Kryzysowe go
Urzqd Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3
l5-950 Bialystok

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Biatymstoku zgodnie z g 28 ust. 4
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia9 paldziernika2020r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczefi,
nakaz6w i zakazow w rui1zku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 ze zm.t) oraz $ 26 ust. 4
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczeh,
nakaz6w i zakaz6w w nui1zku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.209l), kt6re wchodziw Lrycie z dniem

28 listopada 2020 r., w odpowiedzi na informacjg przeslanq drog4 elektroniczn4 w dniu 26.11.2020 r.
dot. zgromadzenia publicznego :

y' termin: 29.11.202o r-

' organizator: . Osoba ftzYczro
- czas trwaniai f 3.30 - 16.00,

- przewidywan a liczbauczestnik6w: 5 os6b,

- miejsce: Biatystok, Rynek KoSciuszki przy d. Sienkiewicza,
- temat: Stop wirusowi aborcji i abofterom,

wskazuje, iZzuwagi na trwaj4cy stan epidemii wywolanej zakuZeniami wirusem SARS-CoV-2, aktualnie musz4

byi zachowane nastgpujqce warunki:
- maksymalnaliczba uczestnik6w nie moZe byd wigksza nit 5 os6b,

- odleglo6i pomigdzy zgromadzeniami nie moze byc mniejsza niZ 100 m,
- uczestnicy powinni zosta6 poinformowani, 2e w zgromadzeniu uczestnicz-yc mog4 tylko osoby zdrowe - nie

manifestuj 4ce j akichko lwiek obj aw6w chor6b in fekcyj nych,

- uczestnicy s4 zobowiqzani do:

) zachowania dystansu spotecznego - odlegloSci co najmniej 1,5 m miqclry sob4,

) zakrywania ust i nosa.

Organizator zobowiqzany jest koordynowad zachowanie zalecefi przez c:rly czas trwania zgromadzenia.

Powy2sze podyktowane jest ochronq przed transmisj4 zakaheh SARS-CoV-2 wprzestrzeni publicmej,
gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakaZenia drogq kropelkowq. Wirusy u-r'l<rztuszane w drobinach wydzieliny
dr6g oddechowych podczas roznowy, Smiechu, kaszlu, kichania rozpraszane sq w otoczeniu i mogq nastgpnie

zosta( zainhalowane przez znajduj4ce sig w pobliZu osoby zdrowe. hrodlem zakaZenia mog4 stad sig teZ

powierzchnie, na kt6rych szybko osiadajq stosunkowo cigzkie mikrokrople wydzieliny dr6g oddechowych,

zawierajqce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zostat przeniesione drog4 bezpoSredniego kontaktu na dloniach

i nastgpnie zainhalowane.

p.o. Podlasli iego Pahstwowego
Wojew6dzkiego lnspektora Sanitamego

w ttiafymstoku
Pawel Buczko
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Otrzymuje:
Or ganizator zgr om adzeni a

1 zm.: Dz.U. 2020, poz. f7 97, 1829, 187 L, 19f7, f931, L97 2
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