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CHCESZ POMÓC W WALCE Z PANDEMIĄ? BĄDŹ
ODPOWIEDZIALNY I RESPEKTUJ PRZEPISY
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Od soboty (10 października) na terenie całego kraju ponownie obowiązuje nakaz zasłaniania
nosa i ust w przestrzeni publicznej. Jak do przepisów stosują się mieszkańcy powiatu
krośnieńskiego sprawdzają policjanci. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo trudny czas,
wymagający od nas wszystkich zaangażowania i włączenia się w walkę z pandemią. Dlatego
pomóżmy sobie nawzajem, nie bagatelizujmy problemu i stosujmy się do przepisów.
W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy”, powrócił obowiązek zasłaniania ust i nosa w
przestrzeni publicznej. Wyjątek stanowi przebywanie na terenie lasów, parków, rodzinnego ogródka działkowego,
zieleńca, ogrodu botanicznego, czy też plaży. Ponadto obowiązek ten nie dotyczy osób posiadających zaświadczenie
lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu
ust lub nosa. Jak do tych przepisów stosują się mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, sprawdzają policjanci.
Mundurowych można spotkać na ulicach, targowiskach, w sklepach i tym podobnych miejscach, gdzie może dochodzić
do grupowania się większej ilości osób. Policjanci w rozmowach z mieszkańcami przypominają także o zachowaniu
dystansu i dbaniu o higienę. Obowiązek zasłaniania nosa i ust egzekwowany jest również przez funkcjonariuszy podczas
prowadzonych kontroli drogowych. Osoby, które będą lekceważyły wprowadzone obostrzenia muszą spodziewać się
stanowczej reakcji ze strony mundurowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo trudny czas, wymagający od nas
wszystkich zaangażowania i włączenie się w walkę z pandemią. Dlatego prosimy wszystkich o stosowanie się do
przepisów. Apelujemy również do osób starszych o nie wychodzenie z domu bez wyraźnej potrzeby. To od
odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie nas samych, naszych najbliższych - rodziców, dziadków,
dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.
Chroń najwyższą wartość człowieka, jaką jest życie i przestrzegaj nowych zasada bezpieczeństwa wprowadzonych w
związku z koronawirusem: AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA►.
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