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Bitro Zarzqdzania KryzYsowego
Urzqd Miejski w BialYmstoku
ul. Slonimska 2/2
l5-950 Bial-vstok

PodlaskiPafistwo[yWojew6dzkilnspektorSanitamywBiatymstokuzgodniez$26ust.5
,o.porr4dr"nia Rady Ministr6w z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia okreslonych

Gii.,j*, nakaz6w i zakaz6w w zwi4zku z wyit'pieniem sranu epidemii 1Dz, tJ. po1r86-l 
_z^e 

zm.t)

i odpowie&i na informacjq przeslan4 drog4 elektronicznq w dniu 16'07 '2021 r'

dot. zgromadzenia Publ icznego:
/ termin: 18.07.2021 r.

- organizator: Podlaski Oddzial Regionalny Komitetu Obrony Demokracji

- czas trwania: 18.00- t9.u0'
- przewidywana liczba uczestnik6w: 100 os6b,

- miejsce i Bialystok, przed S4dem okggowym w Bialymstoku. ul. M. Sklodowskiej - Curie l.
- ..1, ..Biutyrak solidamy z sgdziami'i wiec wsparcia niezateZnych sqdzi6w, kt6rzy maj4

odwagg przeciwstawiai sig zmianom, wprowadzanym w polskim s4downictwie'. kt6rzy

p.ot iu;i przeciwko niszczeniu polskiej praworz4dno3ci i lamaniu Konstytucji i s4

przeSUiowani przez ob6z rz4dz4cy. Z4danie przywr6cenia do pracy niezaleanych 
_ 

sgdzi6w

igora Tuleyi i i'awta Juszczyszyna. kt6rych oboz rz4dz4cy pr6buje wyeliminowa(' z 2ycia

zawodowego,

wskazuje, i2 z uwagi na trwajqcy stan epidemii wywolanej zakuleniami wirusem SARS-CoV-2.

aktualnie musz4 by6 zachowane nastgpujqce warunki:

-.uk.y.ulna liciba uczestnik6w nie moze byi wigksza niZ 150 os6b (do liczby tej nie wlicza siE

os6b zaszczepionych przeciwko COVID- l9)'
- odleglo66 pomigdzy zgromadzeniami nie moZe by6 mniejsza niz 100 m'

- rcze"stnik6* nui"zy p-oinfo.n,owai, Ze w zgromadzeniu mogq wziqi udzial tylko osoby zdrowe'

bez objaw6w chor6b infekcYjnYch,
- uczest;icy powinni zachowai dystans spoleczny - odleglo6ci co najmniej 1,5 m migdzy sob4.

Oigunirutoi zobowiqzany jesi koordynowad zachowanie zalecei przez caly czas trwania

zgromadzenia,"Powyzszepodyktowanejestochron4przedtransmisj4zakazefiSARS.CoV-2wprzestrzenl

publicznej, garie i.tnie.," ryzyko szerzenia siq zakazenia drogq kropelkow4. wirusy wykrztuszane

i" a.oUinu"i wydzieliny di6g oddechowych podczas rozmowy, Smiechu, kaszlu, kichania

ro;zoraszane.a * oto"r"niu i m-og4 nastgpnie zosta6 zainhalowane przez znajduj4ce sig w pobliZu

o-.o'Uy .aro*.. 2r6cllem zaku1eia mog4 stai si9 te2 powierzchnie. na kt6rych szybko osiadajq

,to.rnto*o cig2kie mikrokrople wydziiliny dr6g oddechowych, zawieraj4ce cz4stki wirusa, kt6re

mogq zosta6 przeniesione drog4 bezpoSredniego kontaktu na dloniach i nastgpnie zainhalowane.

\ d DzU2O21,9oz a?!, WL 9O5, poz 957. p6z lolr'poz !O54 poz ll16 poz Il25 poz 1145 poz 1262

lL4 ./cz.

Bialystok, 2021-07-16



JednoczeSnie nadmieniam, ie przedmiotowa opinia zostala wydana w oparciu o stan

faktyczny i prawny zgodny z obowi4zujqcymi w trakcie jej wydania przepisami'

W prrypadku imiany przepis6w naleiy stosowad obowi4zuj4ce przepisy prawa'

p.o. Podlaskiego Panstwowego

Wojew6dzkiego lnspektora Sanitamego
w Bialymstoku

Ewa Jakubowicz

/dokunent podpisany e le*lroniczniel

Otrzymuje:
Organizator zgromadzenia - wraz zklauzulq informacyjnq

o przetwarzaniu danYch osobowYch
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