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Miejskie Centrum
Zarz1dzania Kryrysowego
Urz4d Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3

l5-950 Bia$stok

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku zgodnie z $ l5

ust. 4 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia

okreslonych ograniczefi, nakaz6w i zakazow w zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz.

U. poz. 964) w odpowiedzi na informacjg przeslanq drog4 elektroniczn4 w dniu 03.06.2020 r.

dot. zgrom adzenia publicznego w postgpowaniu uproszczonym :

or ganizator: Osoba ftzY czna

data zgromadzenia: 06.06.2020 r.

czas trwania zgromadzenia: 13.00 - 15.00

miejsce: przed Ratuszem Miejskim w Biatymstoku

przewidywana liczba uczestnik6w: 1 00 os,6b

cel zgromadzenia: Memorial ku pamigci ofiar rasizmu i brutalno5ci policji. Upamigtnienie

ofiar rasizmu i brutalnoSci policji na Swiecie, akcja informacyjna na temat wymienionych

zjawisk

wskazuje, i2 w zwiqzku z wystgpujqcym stanem epidemii wywolanym zakuZeniami wirusem

SARS-CoV-2 musz4 byi zachowane nastgpuj4ce warunki:

- maksymalnaliczba uczestnik6w nie moze byd wigksza niz 150 os6b,

- uczestnicy powinni zosta(, poinformowani, 2e w zgromadzeniu uczestniczyf mog4 tylko

osoby zdrowe - nie manifestuj4ce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy sq zobowi4zani do:

./ zachowania dystansu spolecznego - odleglo6ci co najmniej 2 m migdzy sob4

oraz
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Organizator zobowi4zany jest koordynowad zachowanie zaleceh przez caly czas trwania

zgromadzenia.

Pov',yLsze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zakalefi SARS-CoV-2

w przestrzeni put licznej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakuzenia drog4 kropelkow4.

Wirusy wykrztur;zane w drobinach wydzieliny dr6g oddechowych podczas rozmowy,

Smiechu, kaszlu, <ichania rozpraszane s4 w otoczeniu i mog4 nastEpnie zostad zainhalowane

przez znajduj4ce siE w poblizu osoby zdrowe. 2r6dlem zakalenia mog4 stai sig tez

powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo ciE2kie mikrokrople wydzieliny dr6g

oddechowych, ;:awierajqce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zostal przeniesione drog4

bezpo6redniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki
Inspektor Sanitarny

w Biatymstoku
El2bieta Kraszewska
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