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Bitr o Zar z4dzania Kryrysowego
Urzqd Miejski w Bialymstoku
ul. Slonimska 2/2
15-950 Bialystok

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Bialymstoku zgodnie z $ 26 ust. 5

rozporz4dzenia R.ady Ministr6w z dnia 6 maja 2021 r.w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczefi,
nakaz6w i zakaz6w w zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.1) w odpowiedzi
na informacjg przeslan4 drog4 elektronicznq w dniu 2l .07 .2021 r. dot. zgromadzenia publicznego:
/ termin: 25.07.2021 r.

- organizator: osoba fizyczna
- czas trwania: 08.00 - I 1.00,

- przewidywana liczba uczestnik6w: 30 os6b,

- miejsce: Bialystok, rozpoczgcie zgromadzenia - Rynek Ko6ciuszki, nastgpnie przemarsz ulicami
Bialegostoku,
trasa przemarszu: Rynek Ko6ciuszki, ul. Kiliiskiego, Planty, Park przy Palacu Branickich, Teatr
Dramatyczny,

- cel: Przejricie z banerem ibalonami w celu "promocji" zbi6rki na leczenie chorego dziecka,

wskazuje, i2 z uwagi na trwaj4cy stan epidemii wywolanej zakaZeniami wirusem SARS-CoV-2,
aktualnie musz4 by6 zachowane nastgpuj4ce warunki:

- maksymalna liczba uczestnik6w nie mo2e byi wigksza ni2 150 os6b (do liczby tej nie wlicza siq
os6b zaszczepionych przeciwko COVID- l9),

- odleglo6i pomigdzy zgromadzeniami nie mo2e byi mniejsza ni2 100 m,

- uczestnik6w nale2y poinformowai, Ze w zgromadzeniu mog4 wzi46 udzial tylko osoby zdrowe,
bez objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy powinni zachowa6 dystans spolecmy - odleglo5ci co najmniej 1,5 m migdzy sob4.
Organizator zobowiezany jest koordynowad zachowanie zaleceit przez ca\r czas trwania
zgromadzenia.

Powyzsze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zakaZefl SARS-CoV-2 w przestrzeni
publicznej, gdzie istnieje ryryko szerzenia sig zaka2enia drogq kropelkow4. Wirusy wykzhrszane w
drobinach wydzieliny dr6g oddechowych podczas roznowy, {miechu, kaszlu, kichania rozpraszane sq
w otoczeniu i mog4 nastgpnie zosta6 zainhalowane przez znajduj4ce sig w pobli2u osoby zdrowe.
Zr6dlem zakaienia mog4 sta6 sig te2 powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cig2kie
mikrokrople wydzieliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re mogq zostai przeniesione
drogq bezpoSredniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

Jednocze6nie nadmieniam, 2e przedmiotowa opinia zostala wydana w oparciu o stan
faktyczny i prawny zgodny z obowi4zuj4cymi w trakcie jej wydania przepisami.
W prrypadku zmiany przepis6w naleiy stosowa6 obowi4zuj4ce przepisy prawa.

p.o. Podlaskiego Paistwowego
Wojew6dzkiego Inspekora Sanitarnego

w Bialymstoku
EwaJakubowicz
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