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CEL JEST JEDEN – OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO!
POLICYJNE KONTROLE ANTY-COVIDOWYCH PRZEPISÓW
Od soboty na terenie całego kraju w celu zwalczania pandemii koronawirusa wprowadzono „żółtą
strefę”. Policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców
regionu. Na ulicach Bielska-Białej i powiatu widać dyscyplinę w przestrzeganiu nowego prawa i
społeczną solidarność. Dlatego też m.in. w poczuciu obowiązku wobec ludzi stosujących się do
nakazów, dla osób świadomie łamiących przepisy nie będzie pobłażania. Od soboty stróże prawa
ukarali ponad 150 sprawców wykroczeń, którzy zlekceważyli prawo.
Policjanci z bielskiego garnizonu policji od soboty prowadzą zintensyﬁkowane kontrole przestrzegania postanowień
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prowadzone są wspólne kontrole placówek z
inspektorami z Sanepidu i patrole łączone z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mundurowi kontrolują osoby
przebywające na kwarantannie. Wobec rosnącej fali zakażeń nie może być tolerancji dla osób świadomie łamiących
przepisy. Mieszkańcy wykazują się zrozumieniem dla wprowadzonych ograniczeń. Na ulicach widać dyscyplinę społeczną
i solidarność w realizowaniu obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dlatego dla osób, które
świadomie w sposób lekceważący dla przepisów prawa i poczucia bezpieczeństwa osób obawiających się groźnego dla
życia i zdrowia zakażenia nie będzie pobłażania. Od soboty 10 października do poniedziałku Policjanci ukarali 115 osób,
które wbrew obowiązkowi nie zasłaniały ust i nosa. W 47 przypadkach stróże sporządzili notatki urzędowe
dokumentujące popełnienie wykroczenia i jego okoliczności. W tych sprawach zostaną przeprowadzone czynności
wyjaśniające w celu skierowania wniosków o ich ukaranie do sądu.
Apelujemy, aby osoby przebywające na kwarantannie korzystały z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Wobec ogólnego
wzrostu liczby osób zakażonych rośnie również liczba osób poddanych kwarantannie. Policjanci znaczną część czasu
służby przeznaczają na ich kontrolę. Niestety zdecydowana większość nie korzysta z aplikacji. Jako policjanci mamy
świadomość innych niż koronawirus zagrożeń, na które również musimy reagować. Bezpieczeństwo publiczne to nasza
wspólna troska, a korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa” ma na to bezpieczeństwo bezpośredni wpływ.

