
APEL 
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, apeluję o przestrzeganie następujących zasad wprowadzonych w/w rozporządzeniem: 

1. Zasada dystansowania się wobec siebie – 2 metry to minimalna odległość między pieszymi. 

Wyłączeni z tego obowiązku są:          

a)  rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), 

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, lub osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się 

samodzielnie. 

2. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. W mocy nadal 

jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. 

3. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich. 

4. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie: 

a) sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na jedno stanowisko kasowe,  

b) targowisko, stragany – 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, 

c) placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe, 

z wyłączeniem osób stanowiących obsługę sklepów, targowisk, straganów lub placówek 

pocztowych. 

5. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich 

sklepów. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. 

6. Dostosowanie się wszystkich sklepów do ostrzejszych zasad bezpieczeństwa tj: 

a)  klienci obowiązkowo zobowiązani są robić zakupy w jednorazowych   rękawiczkach, 

b) w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać 

jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  

c) w pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla 

osób powyżej 65 roku życia. 

7. Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe. 

8. Limit pasażerów również w pojazdach 9+ łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem 

można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc 

siedzących. 

9. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu. 

10. Dodatkowe wymagania dla zakładów pracy, które zaczną obowiązywać od 2 kwietnia 

2020 roku. Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 

pracownikom. I tak: 

a) stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 

metra. 

b) pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, lub mieć dostęp do płynów 

dezynfekujących. 

11. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje automatyczna kwarantanna dla osób wspólnie  

zamieszkujących lub gospodarujących w przypadku gdy osoba, z którą wspólnie zamieszkują 

lub gospodarują przekroczyła granicę RP, albo została poddana obowiązkowi kwarantanny.  

 Informuję, że za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. 
 

Apeluję do mieszkańców Miasta i Gminy Łasin o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń, 

nakazów i zakazów. 

                                                                                                                         Burmistrz  

                                                                                                 /-/Rafał Kobylski 


