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APEL PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIPSKU
DO MIESZKAŃCÓW POWIATU LIPSKIEGO
KORONAWIRUS SARS-CoV-2/CHOROBA COVID-19
SZANOWNI PAŃSTWO – MIESZKAŃCY POWIATU LIPSKIEGO!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku zwraca się z prośbą do mieszkańców
powiatu lipskiego i jednocześnie przypomina i apeluje o przestrzeganie wszystkich zaleceń
wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz wszystkich służb
odpowiedzialnych za walkę z koronawirusem.
W związku z licznymi interwencjami dotyczącymi nieprzestrzegania obowiązku
zakrywania ust i nosa przez mieszkańców powiatu, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lipsku apeluje do mieszkańców powiatu lipskiego o przestrzeganie zasad
wynikających z §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 i przypomina
o obowiązku zakrywania ust i nosa.
Szanowni Państwo epidemia się nie skończyła. Większość osób, u których
zdiagnozowano koronawirusa, nie miała pojęcia, że jest chora i może zakażać.
W ostatnim czasie nastąpiło spore rozluźnienie praktycznie we wszystkich miejscach, gdzie
powinno nosić się maski, maseczki czy też przyłbice zakrywające usta i nos i można spotkać
osoby nie stosujące się do zakazów, nakazów i ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
Usta i nos powinny być zakryte w każdym miejscu, w którym może nastąpić kontakt
między ludźmi.
Stosujmy się do rekomendacji GIS oraz obowiązujących zaleceń, ograniczeń i wymogów
dotyczących podróżowania środkami komunikacji publicznej, przemieszczania się,
przebywania w obiektach i budynkach użyteczności publicznej, w kościołach, sklepach oraz
w dużych skupiskach ludzkich. Zachowujmy dystans społeczny.
Apelujemy o odpowiedzialne zachowania. Nasza dyscyplina sanitarna powinna być
nadal wzorowa.
Bądźmy zatem odpowiedzialni i dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych.
PPIS w Lipsku informuje i apeluje do mieszkańców o przestrzeganie zasad wynikających
z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020r. poz. 1066 z późn.zm.)
Zgodnie z ww. rozporządzeniem do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust
i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części , maski, maseczki i przyłbicy itp.
w:
- w środkach publicznego transportu zbiorowego,
- w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące
niegospodarujące wspólnie,
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki,
szkolnictwa, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
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usług pocztowych, telekomunikacyjnych, obsługi pasażerów
transporcie drogowym,
kolejowym, lotniczym i morskim,
- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych
i na targowiskach (straganach),
- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,
w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego.
Obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych nadal istnieje.
Wchodząc do sklepu klient powinien ponadto zdezynfekować ręce lub założyć
rękawiczki.
Informuję, że zgodnie z ww. rozporządzeniem obowiązku dotyczącego zakrywania
ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 4 roku życia,
- pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają: jedna osoba albo jedna osoba
z co najmniej jednym dzieckiem (dziecko do ukończenia 4 r.ż.) albo osoby zamieszkujące lub
gospodarujące wspólnie,
- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia , całościowych
zaburzeń psychicznych , niesprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znaczącym
i głęboki lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa:
okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
W trosce o Państwa zdrowie i zdrowie nas wszystkich, przestrzeganie powyższych
zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa może uchronić nas
przed zakażeniem koronawirusem SARS- CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.
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