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Bialystok, 2021-01-13

HK.9022.1.2021 Miejskie Centrum
Zar z4dzania Kryzysowego
Urzqd Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3
15-950 Biatystok

Podlaski Pafistwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Bialymstoku zgodnie z $ 28 ust. 4
rozporz4dzenia Rady Ministr6w zdnia 2l grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczefi,
nakazfw i zakaz6w w zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.t) w odpowiedzi na

informacjE przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 12.01.2021 r. dot. zgromadzenia publicznego:
/ termin: 14,01,2021r.

- Organizator: Osoba ftzYczna
- Czas trwania: 17.00- 18.00,

- Przewidywanaliczba uczestnik6w: 5 os6b,

- Miejsce: Biafystok, Rynek KoSciuszki (przy fontannie),

- Temat: ,,Serce dla Pawla Adamowicza - stop HEJT'

wskazuje, i2 z uwagi na trwaj4cy stan epidemii wywolanej zaku2eniatni wirusem SARS-CoV-2, aktualnie
musz4 by6 zachowane nastQpuj4ce warunki:

- maksymalnaliczba uczestnik6w nie moZe byd wigksza ni2 5 os6b,

- odleglo56 pomigdzy zgromadzeniami nie mo2e by6 mniejsza niZ 100 m,

- uczestnicy powinni zostat poinformowani,2e w zgromadzeniu uczestnicry(, mogE tylko osoby zdrowe - nie

manife stuj 4ce j ak i chkolwi ek obj aw6w chor6b infekcyj nych,

- uczestnicy sqzobowiqzani do:

) zachowania dystansu spolecznego - odlegloSci co najmniej 1,5 m migdzy sob4,

) zakrywania ust i nosa.

Organizator zobowiqzanv jest koordynowad zachowanie zalecefi przez caty czas trwania
zgromadzenia.

Powyzsze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zakuefi SARS-CoV-2 w przestrzeni

publicznej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakuZenia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane w
drobinach wydzieliny dr6g oddechowych podczas rozmowy, 6miechu, kaszlu, kichania rozpraszane s4 w
otoczeniu i mog4 nastgpnie zosta(, zainhalowane przez znajduj4ce sig w pobli2u osoby zdrowe. Zrodlem
zakulenia mog4 sta6 sig tez powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cig2kie mikrokrople
wydzieliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zosta(, przeniesione drog4

bezpoSredniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

Jednocze5nie nadmieniam, 2e przedmiotowa opinia zostala wydana w oparciu o stan faktyczny
i prawny zgodny z obowiqzujqcymi w trakcie jej rvydania przepisami. W prrypadku zmiany przepis6w
naleZy stosowad obowiqzujqce przepisy prawa.

p.o. Podlaskiego Panstwowego
Wojew6dzkiego Inspellora Sanitamego

w Bialymstoku
Pawel Buczko
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