
                OPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR SANITARNY

                       ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
                          skrytka pocztowa 262

                             sekr. tel. 077 442 69 01, fax 077 442 69 04
                          e-mail: wsse.opole@pis.gov.pl              http://wsseopole.pis.gov.pl 

                

Opolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

dr n. med. Anna Matejuk

HK.9011.5.58.2021.SM      Opole, dn. 23.06.2021 r.

OPINIA

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie 
§ 26 ust. 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja  2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) przedstawia opinię w zakresie zagrożeń związanych 
z epidemią SARS-CoV-2 dla organizowanego w dniu 25.06.2021 r. zgromadzenia.

Organ gminy, tj. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu 
poinformował, iż w dniu 25.06.2021 r. w godzinach od 1100 do godz. 1300 organizowane 
będzie zgromadzenie przy ul. Rynek w Opolu, przed wejściem głównym do Urzędu Miasta 
Opola. W zgromadzeniu tym, weźmie udział 100 uczestników.

Pomimo ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań 
na COVID-19, należy nadal przestrzegać zaleceń sanitarno – higienicznych, zgodnie 
z nakazami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), w tym:

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. zachowania odległości pomiędzy zgromadzeniami, która nie może być mniejsza 
niż 100 m. 

Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Opola

Rynek – Ratusz 
45 - 015 Opole

2. Aa.
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