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Miejskie Centrum
Zarz4dzania Kryrysowego
Urz4d Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3
15-950 Biatystok

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku zgodnie z $ 16 ust. 4
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczeh,

nakaz6w i zakazow w zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.t ) w odpowiedzi na

informacjg przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 27.08.2020 r. dot. zgromadzenia publicznego w

postgpowaniu uproszczonym :

./ termilr zgromadzenia: 30,08.2020 r. w godzinach: 15.00 - 17.00

- organizator: Osoba ftzycznla
- miejsce zgromadzenia: Bialystok - schody na Plantach (Aleja Zakochanych),

- przewidywana iloS6 uczestnik6w: 30 os6b,
- cel zgromadzenia: Wsp6lna modlitwa i ewangelizacia

wskazuje, i2w zwi4zku zwystgpuj4cym stanem epidemii wywolanym zakuZeniani wirusem SARS-CoV-2

musz4 by6 zachowane nastQpujEce warunki:

- maksymalnaliczba uczestnik6w nie moze by6 wigksza niz 150 os6b,

- uczestnicy powinni zosta( poinformowani, ze w zgromadzeniu uczestniczy6 mog4 tylko
osoby zdrowe - nie manifestuj4ce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy s4zobowiqzani do:

) zachowania dystansu spotecznego - odleglo5ci co najmniej 1,5 m migdzy sob4 oraz

) zakrywania ust i nosa.

Organizator zobowiqzany jest koordynowa6 zachowanie zalecefl przez caly czas trwania zgromadzenia.

Powyzsze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zaktzefi SARS-CoV-2 w przestrzeni

publicmej, gdzie istniej e ryryko szerzenia sig zakuZenia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrzuszane

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

otoczeniu i mog4 nastgpnie zosta(, zainhalowane przez znajdujqce sig w poblizu osoby zdrowe. lrodlem
zakulenia mog4 stad sig teZ powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cigzkie mikrokrople

wydzieliny dr6g oddechowych, zawierajqce cz4stki wirusa, kt6re mog4 zostal przeniesione drog4

bezpoSredniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki
Inspektor Sanitamy w Bialymstoku

z up. Ewa Jakubowicz
Kierownik Oddziatu Promocji Zdrowia
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