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Miejskie Centrum
Zarz4dzania Kryrysowego
Urzqd Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3
l5-950 Bialystok

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Biatymstoku zgodnie z $ l5 ust. 4

rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okreSlonych

ograniczefi, nakaz6w izakazow w zwiqzku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz,964 ze zm.t)

w odpowiedzi na informacjg przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 19.06.2020 r. dot. zgromadzenia

publicznego w postgpowaniu uproszczonym:
/ termin zgromadzenia: 18.07.2020 r.

- or ganizator : B ialo stockie Stowarzyszen i e Ro I kars k i e,

- czas trwania zgromadzenia: I 8.00 - 19.30 (pierwszy przejazd) oraz 20.00 - 2l.30 (drugi przejazd),

- trasa pierwszego przejazdu: Rynek Ko6ciuszki - Plac Branickich - Plac dr Lussy - Al. Pilsudskiego

- H. Sienkiewicza - Wasilkowska - Gen. Andersa - Bitwy Bialostockiej - Radzymiriska - Sitarska -

Boh. Getta - Al. Pilsudskiego - Plac dr Lussy - Plac Branickich - Plac Jana Pawla II (zako6czenie),

- trasa drugiego przejazdu: Rynek KoSciuszki - Plac Branickich - Plac dr Lussy - Al. Pitsudskiego -

Palacowa-Slonimska-Piasta-Mieszkal-Piastowska-Gen.Sulika-K.Ciolkowskiego-J.K.
Branickiego - Plac dr Lussy - Plac Branickich - Plac Jana Pawla II (zakoriczenie),

- przewidywana iloSd uczestnik6w: 150 os6b,
- cel: Popularyzacja wrotkarstwa jako Srodka transportu w miescie, zwr6cenie uwagi na potrzeby

rolkarzy oraz luki prawne dotycz4ce tego Srodka transportu,

wskazuje, i2 w zwiqzku z wystgpuj4cym stanem epidemii wywolanym zakaLeniami wirusem

SARS-CoV-2 musz1 by6 zachowane nastgpuj4ce warunki:

- maksymalnaliczba uczestnik6w nie moze byi wigksza niZ 150 os6b,

- uczestnicy powinni zostat poinformowani, 2e w zgromadzeniu uczestniczyc mog4 tylko

osoby zdrowe - nie manifestuj4ce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy s4 zobowi4zani do:

F zachowania dystansu spolecznego - odlegloSci co najmniej 2 m miEdzy sob4, a w przypadku

braku zachowania dystansu zakrywania ust i nosa.

Organizator zobowiqzany jest koordynowai zachowanie zalecefi przez ca+y czas trwania

zgromadzenia.

PoWZsze podyktowane jest ochronq przed transmisj4 zakaZerl SARS-CoV-2 w przestrzeni

publicznej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakalenia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane

w drobinach wydzieliny dr6g oddechowych podczas rozmowy, Smiechu, kaszlu, kichania

1 zm.: Dz.U. 2020 t. poz. 966, poz. 991, poz. 1006, poz. 1031
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rozpraszane sq w otoczeniu i mog4 nastgpnie zosta6 zainhalowane przez znajdujqce sig w pobliZu
osoby zdrowe. lrodlem zakazenia mog4 stai sig tez powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4
stosunkowo cigZkie mikrokrople wydzieliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re
mog4 zostai przeniesione drogq bezpo6redniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

Podlaski Pahstwowy Woj ew6dzki
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w Bialymstoku
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