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OPINIA

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie 
§ 26 ust. 1b 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 29.01.2022 r. zgromadzenia.
Organ gminy, tj. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu poinformował, 
iż w dniu 29.01.2022 r. w godzinach od 1630 do godz. 1700 organizowane będzie 
zgromadzenie na Placu Wolności w Opolu, w którym weźmie udział 100 uczestników.

W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID-199 oraz obostrzeniami 
wprowadzonymi od dnia 1 grudnia 2021 r., należy 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.), tym:

1. przestrzegania liczby uczestników zgromadzenia, która powinna być nie większa 
niż 100 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. a/a
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