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HK.9022.70.2020

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku zgodnie z $ 25 ust. 4
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ogtaniczen,
nakaz6w i zakazow w zv,ti4zku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.t)
w odpowiedzi na informacjg przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 04.09.2020 r. dot. zgromadzenia
publicznego w postQpowaniu uproszczonym :
,/ termin zgromzdzenia: 12.09.2020 r. w godzinach: 11:00-14:00
- organizator: Osoba ftzyczna
- miejsce: Biatystok -chodnik przy bramie prowadz4cej do Palacu Branickich prry Rondzie Lussy,
- przewidywana iloS6 uczestnik6w: 9 os6b,

-

cel zgromadzenia: Og6lnopolska Akcja pod haslem ,,Ile wody potrzeba do produkcji hamburgera?" dot.
chowu przemyslow ego zw ierz4t,

wskazuje,
S

-

iZ w nui4zkl z wystgpuj4cym

stanem epidemii wywolanym zakuZeniami wirusem

6 zachow ane nast gpuj 4c e warunki :
maksymalnaliczbauczestnik6w nie moze by6 wigksza niz 150 os6b,

A RS - C oV-

2 musz4

by

uczestnicy powinni zostaf poinformowani,2e w zgromadzeniu uczestnicry6 mog4 tylko
osoby zdrowe - nie manifestuj4ce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy s4 zobowiqzani do:

F zachowania dystansu spolecznego - odlegloSci co najmniej

1,5 m migdzy sob4 oraz

F

zakrywania ust i nosa.
Organizator zobowiqzany jest koordynowa6 zachowanie zaleceri przez caly czas trwania zgromadzenia.
Powyzsze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zaktleh SARS-CoV-2 w przestrzeni

publicmej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakahenia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane
w drobinach wydzieliny dr6g oddechowych podczas roznowy, Smiechu, kaszlu, kichania rozpraszane sQ w
otoczeniu i mog4 nastgpnie zostad zainhalowane przez majduj4ce siE w poblizu osoby zdrowe.2r6dlem
zaku2enia mog4 stad sig tez powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cigZkie mikrokrople
wydzieliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zostat przeniesione drog4
bezpo6redniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

p.o. Podlaskiego Paristwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego

w Bialymstoku
Pawel Buczko
/dokument podpisaryt elektonicznie/

Otrrymuje:
Organ i zator zgr omadzenia

t zm.: Dz.U. 2OZO r. poz. 1393, poz. ].425, poz. 1484, poz. 1505
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