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Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zgodnie z § 26 ust. 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.1) w odpowiedzi na 
informację przesłaną drogą elektroniczną w dniu 20.05.2021 r. dot. zgromadzenia publicznego:
 termin: 25.05.2021 r. 

-   czas trwania: 20.00 – 20.40, 
 -   przewidywana liczba uczestników: 25 osób, 
 -   miejsce: Białystok, Rynek Kościuszki  przy kinie Ton,
- cel: Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległą Polskę w 73 rocznicę rozstrzelania rtm. Witolda 

Pileckiego poprzez złożenie wieńców, kwiatów i zniczy pod tablicami pamięci przy kinie Ton oraz 
pod pomnikiem Armii Krajowej,

wskazuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, aktualnie 
muszą być zachowane następujące warunki:
-  maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 25 osób,
-  odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m,
- uczestnicy powinni zostać poinformowani, że w zgromadzeniu uczestniczyć mogą tylko osoby zdrowe - nie 

manifestujące jakichkolwiek objawów chorób infekcyjnych,
- uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego - odległości co najmniej 1,5 m między 

sobą.
Organizator zobowiązany jest koordynować zachowanie zaleceń przez cały czas trwania 
zgromadzenia.

Powyższe podyktowane jest ochroną przed transmisją zakażeń SARS-CoV-2 w przestrzeni 
publicznej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia się zakażenia drogą kropelkową. Wirusy wykrztuszane w 
drobinach wydzieliny dróg oddechowych podczas rozmowy, śmiechu, kaszlu, kichania rozpraszane są w 
otoczeniu i mogą następnie zostać zainhalowane przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe. Źródłem 
zakażenia mogą stać się też powierzchnie, na których szybko osiadają stosunkowo ciężkie mikrokrople 
wydzieliny dróg oddechowych, zawierające cząstki wirusa, które mogą zostać przeniesione drogą 
bezpośredniego kontaktu na dłoniach i następnie zainhalowane. 

Jednocześnie nadmieniam, że przedmiotowa opinia została wydana w oparciu o stan faktyczny 
i prawny zgodny z obowiązującymi w trakcie jej wydania przepisami. W przypadku zmiany przepisów 
należy stosować obowiązujące przepisy prawa.
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