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Billtr o Zar zqdztni a Kryzysowego
Urz4d Miejski w Biatymstoku
ul. Slonimska 2/2
15-950 Bialystok

Podlaski Pafstwowy Wojew6dzki lnspektor Sanitamy w Bialymstoku zgodnie z $ 26 ust. 5

rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 6 mala 2021 r. w sprawie ustanowienia okredlonych ograniczefi,

nakaz6w i zakaz6w w zwiqzku z wysqpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.r) w odpowiedzi

na informacjg przeslan4 drogq elektronicznq w dniu 08.07.2021 r. dot. zgromadzenia publicznego:
/ termin: 18.07.2021 r.

- organizator: Niezale2ny Samorz4dny Zwiqzek Zawodowy Rolnik6w Indywidualnych

,,Solidamo66",
- czas trwania: 12.00 -14.00,
- przewidywana liczba uczestnik6w: I50 os6b,

- miejsce zgromadzenia: Bialystok, przemarsz ulicami Bialegostoku'
trasa przemarszu:
Plac Jana Pawla II przy Katedrze - Legionowa (pomnik bl. ks. Jerzego Popietuszki) - Rondo dr

Lussy - Mickiewicza - z.akonczenie przed Podlaskim Urzgdem Wojew6dzkim,
- cel: ..zlo2enie holdu riw. Janowi Pawlowi II i bl. ksigdzu Jerzemu Popieluszce",

wskazuje, i2 z uwagi na trwaj?cy stan epidemii wywolanej zakaZeniami wirusem SARS-CoV-2,

aktualnie musz4 byi zachowane nastgpuj4ce warunki:
- maksymalna liczba uczestnik6w nie moze byi wigksza niZ 150 os6b (do liczby tej nie wlicza sig os6b

zaszczepionych przeciwko COVID- I 9),
- odleglo56 pomigdry zgromadzeniami nie mo2e byi mniejsza niZ 100 m,

- uczestnik6w nale2y poinformowaf, ze w zgromadzeniu mog4 wzi4(, udzial tylko osoby zdrowe, bez

objaw6w chor6b infekcyjnych,
- uczestnicy powinni zachowad dystans spoleczny - odleglo5ci co najmniej 1,5 m migdzy sob4.

organizator zobowi4zany jest koordynowa6 zachowanie z,ileceit przez caty czas trwanifl
zgromadzenia.

Powy2sze podyktowane jest ochron4 przed transmisj4 zakazeri SARS-cov-2 w przestrzeni

publicznej, gdzie istnieje ryzyko szerzenia sig zaka2enia drog4 kropelkow4. Wirusy wykrztuszane w

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

w otoczeniu i mog4 nastgpnie zostai zainhalowane przez znajdujqce sig w pobli2u osoby zdrowe.

2r6d*em zak&enia mog4 sta6 sig te2 powierzchnie, na kt6rych szybko osiadajq stosunkowo cigZkie

mikrokrople wydzieliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re mogq zostai przeniesione

drog4 bezpoSredniego kontaktu na dloniach inastgpnie zainlalowane.
JednoczeSnie nadmieniam, ie przedmiotowa opinia zostala wydana w oparciu o stan

faktyczny i prawny zgodny z obowiqzuj4cymi w trakcie jej wydania przepisami.

W przypadku zmiany przepis6w naleiy stosowa6 obowi4zuj4ce przepisy prawa.

p.o. Podlaskiego Panstwowego
Wojew6dzkiego lnspektora Sanitamego

w Biatymstoku
Ewa Jakubowicz
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