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MANDATY I WNIOSKI DO SĄDU ZA WEJŚCIE NA MOLO, ZA
NIESTOSOWANIE SIĘ ZAKAZU GROMADZENIA ORAZ ZA
ZŁAMANIE KWARANTANNY
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Policjanci z puckiej komendy w trakcie wczorajszych działań ujawnili kilkanaście wykroczeń
związanych z niestosowaniem się do zakazów dotyczących gromadzenia się oraz stwierdzili
kolejny przypadek złamania zasad kwarantanny. Pomimo prowadzonych działań przez
mundurowych nie wszyscy stosują się do obowiązujących przepisów i wychodzą z domu,
narażając inne osoby na ryzyko zarażenia. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie
wprowadzonych ograniczeń.
Podczas minionej doby puccy policjanci ujawnili kolejny przypadek złamania kwarantanny domowej. W trakcie
sprawdzania mężczyzn, którzy są objęci kwarantanną jeden z nich pokazał się funkcjonariuszom w oknie, iż jest w
domu, natomiast gdy miał pokazać się drugi z braci również objęty kwarantanną, mężczyzna przebrał się w inną bluzę
udając swojego brata. Policjanci natychmiast zauważyli, że jest to ta sama osoba. Po chwili mundurowi zauważyli
mężczyznę idącego ze sklepu, który to właśnie powinien przebywać na kwarantannie. Mieszkaniec gminy Kosakowa
został wylegitymowany przez funkcjonariuszy z odległości zachowanej, tym samym potwierdzając, iż złamał zakaz
kwarantanny.

Wobec mężczyzny, który dopuścił się
nieprzestrzegania nakazów i zakazów
nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny
postępowaniu może nałożyć grzywnę

tego czynu, mundurowi wszczęli już stosowne postępowanie dotyczące
związanych z izolacją. Niezależnie od tego, policjanci przekazali informację o
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie
w wysokości do 30 tys. złotych.

Konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania poniosło również dwóch mieszańców Rumii, którzy pomimo
obowiązujących ograniczeń postanowili odstawić barierki zakazujące wejścia na molo w Mechelinkach i spacerowali po
nim. Policjanci wraz ze strażą gminną wylegitymowali mężczyzn. Jeden z nich przyjął mandat, zaś wobec drugiego z
mężczyzn policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu oraz poinformują o tym zdarzeniu służby sanitarne.

Ponadto tylko wczoraj na terenie powiatu puckiego mundurowi wystawili kilkanaście mandatów wobec grupujących się
osób. Jedna z podjętych interwencji dotyczyła mieszkańca Poznania, który przyjechał pooglądać działki budowalne na
sprzedaż na terenie gminy Krokowa, podczas trwania stanu epidemii. W związku z naganną postawą mężczyzny
funkcjonariusze nałożyli na niego mandat karny za nie stosowanie się do obowiązujących nakazów.

Przypominamy, że należy bezwzględnie stosować się do nowych przepisów.
To najskuteczniejszy sposób, aby opanować stan epidemii. Policjanci będą stanowczo reagować na przypadki
niestosowania się do obowiązujących regulacji! Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o

przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich
momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy.

Dzisiaj bezpieczeństwo Polaków zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas!

