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Miejskie Centrum
Zarzqdzania Kryzysowe go

Urzqd Miejski w Bialymstoku
ul. Warszawska 3
15-950 Biatystok

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku zgodnie z $ 25 ust. 4

rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia okre5lonych ograniczefr,

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

w odpowiedzi na informacjg przeslan4 drog4 elektroniczn4 w dniu 03.09.2020 r. dot. zgromadzenia

publicznego:
,/ termin zgromadzenia: 19.09.202O r. w godzinach: 15.00 - 17.00

- organizator: Osoba frzyczna
- miejsce rozpoczgcia: Plac Niezaleinego Zrzeszenia Student6w,

- trasa przemarczu: Plac Niezaleimego Zrzeszenia Student6w - ul. Curie-Sklodowskiej - ul. Legionowa - ul.

Plac Jana Pawla II - Plac Branickich - Al. J. Pilsudskiego - ul. H. Sienkiewicza - Rynek KoSciuszki,

- przewidywana i1o56 uczestnik6w: 150 os6b,

- cel zgromadzenia: Marsz NormalnoSci. Ideq marszu bgdzie przedstawienie warto5ci tradycyjnego modelu

rodziny,

wskazuje, iZ w nvi4zku z wystEpuj4cym stanem epidemii wywolanym zakuZeniami wirusem

SARS-CoV- 2 muszE by6 zachowane nastqpuj 4ce warunki :

- maksymalna liczba uczestnik6w nie moZe by6 wiqksza niz 150 os6b,

- uczestnicy powinni zostad poinformowani, ze w zgromadzeniu uczestniczy6 mogq tylko

osoby zdrowe - nie manifestujqce jakichkolwiek objaw6w chor6b infekcyjnych,

- uczestnicy s4 zobowi4zani do:

F zachowania dystansu spolecmego - odlegtoSci co najmniej 1,5 m migdzy sob4 oraz

F zakrywania ust i nosa.

Organizator zobowiqzany jest koordynowa6 zachow anie zalecefi przez caly czas trwania zgromadzenia.

Powy2sze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zakuZe( SARS-CoV-2 w przestrzeni

publicmej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zakuhenia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane

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

w otoczeniu i mog4 nastgpnie zostat zainhalowan e przez znajduj4ce sig w poblizu osoby zdrowe' 2r6dLem

zakaZenia mog4 sta6 sig tez powierzchnie, na kt6rych szybko osiadaj4 stosunkowo cigZkie mikrokrople

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

bezpo5redniego kontaktu na dloniach i nastqpnie zainhalowane.
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