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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, w związku z trwającą epidemią
COVID-19 oraz zwiększającą
liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
trosce o wspólne bezpieczeństwo
zdrowotne, pragnie zwrócić uwagę na obowiązek przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego w trakcie
organizowanych przez Państwa imprez związanych z różnymi formami kultury rozrywki, w tym imprez
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spotkań okolicznościowych.
Zgodnie z art. 25 ust. pkt 2 lit. d aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów dnia
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.), do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązuje
masowych
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nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa m. in.
e
w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych

na potrzeby: administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, wobiektach handlowych lub usługowych,

e

w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych,
w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,
w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego,

e

środkach publicznego transportu zbiorowego.

Wyżej wymieniony nakaz nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.
Jednocześnie przypominam o obowiązku zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania
określonego w wyżej wymienionym rozporządzeniu limitu osób m.in. w obiektach użyteczności publicznej,
w tym obiektach kultury, kultu religijnego, dyskotekach, siłowniach, klubach i centrach fitness, obiektach
sportowych, handlowych, gastronomii.
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Ponadto w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz w celu ograniczenia
liczby zachorowań w tak trudnym czasie, jakim jest okres czwartej fali pandemii COVID-19, jako
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie rekomenduję organizacji przedsięwzięć
do zwiększonej jeszcze bardziej iłości zachorowań na COVID-19
w związku
mogących przyczynić
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z tym zwracam się z gorącym apelem o rozważenie potrzeby oraz konieczności organizowania
przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, imprez masowych i sportowych, mogących zwiększać
transmisję wirusa SARS-CoV-2 na Państwa terenie.
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