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HK.9011.97.43.2020.MSŻ      Opole, dn. 16.10.2020 r.

OPINIA

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie 

§ 28 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) przedstawia opinię w zakresie zagrożeń związanych 

z epidemią SARS-CoV-2 dla organizowanego w dniu 21.10.2020 r. zgromadzenia.

Organ gminy, tj. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu 

poinformował, iż w dniu 21.10.2020 r. w godzinach od 1830 do godz. 1930  w Opolu 

organizowane będzie zgromadzenie wraz z przemarszem ulicami: Kościół św. Wojciecha, 

Plac Kopernika, ulica Omańczyka, Rynek, ulica Krakowska, Plac Wolności, Rynek, ulica 

Koraszewskiego, Plac Katedralny, w którym weźmie udział 40 uczestników. 

Zgodnie z danymi na dzień 13.10.2020 r. w zakresie SARS-CoV-2, na terenie 

woj. opolskiego wartość wskaźników dobowego wzrostu procentowego oraz aktywnych 

przypadków na 10 tys. mieszkańców wykazuje tendencję rosnącą. Mając na względzie 

dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną dot. zachorowań na COVID-19, 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poleca ścisłe przestrzeganie zaleceń 

sanitarno – higienicznych. W związku z tym, należy ograniczyć przebywanie większej ilości 

osób w jednym miejscu lub jeżeli sytuacja tego nie wymaga zrezygnować z organizacji 

zgromadzeń. Duże skupiska ludzi mogą skutkować wzrostem zachorowań, co przełoży 

się bezpośrednio na niekorzystną sytuację epidemiologiczną w województwie opolskim.

Biorąc pod uwagę powyższe, w trakcie organizowanego zgromadzenia wraz 

z przemarszem w Opolu w dniu 21.10.2020 r., w godzinach od 1830 do godz. 1930 , należy 

przestrzegać nakazów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii ze szczególnym uwzględnieniem środków 

profilaktycznych, w tym:
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1. przestrzegania liczby uczestników zgromadzenia, która powinna być nie większa 

niż 150 osób;

2. zachowywania dystansu społecznego i minimalnej odległości 1,5 m między 

osobami;

3. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 

568, 695, 1087, 1517);

4. zachowania odległości pomiędzy zgromadzeniami, która nie może być mniejsza 

niż 100 m. 

Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Opola

Rynek – Ratusz 
45 - 015 Opole

2. Aa.

Sporządził: Małgorzata Stefanicka – Żak - starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
tel. 774426916
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