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Kolejny dzień policjanci wspólnie z żołnierzami i strażnikami miejskimi prowadzą na ulicach
Sopotu intensywne działania ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby
COVID-19. Mundurowi oprócz tego, że sprawdzają, czy przestrzegane są zasady i warunki
kwarantanny, weryﬁkują również, jak mieszkańcy wywiązują się z zakazów przemieszczania się i
opuszczania mieszkań. W ostatnich dniach sopoccy policjanci ukarali mandatami 23 osoby, a
wobec jednej skierują wniosek o ukaranie za łamanie przepisu mającego na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pamiętajmy, że to od nas samych zależy bezpieczeństwo
nasze i naszych bliskich. Dbajmy wszyscy o siebie nawzajem i wychodźmy z domu wtedy, kiedy
jest to niezbędne.
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi,
zdrowotnymi i zawodowymi. Od 1 kwietnia do odwołania wprowadzono kolejne ograniczenia. Każda osoba do 18 roku
życia może wyjść z domu tylko w obecności dorosłego opiekuna, a parki, bulwary czy plaże są zamknięte. Oprócz tego
zmienione są zasady robienia zakupów w sklepach oraz zawieszona działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i
tatuaży. Sopoccy policjanci codziennie realizują dodatkowe zadania wynikające ze stanu epidemii koronawirusa.
Jesteśmy na ulicach miasta przez całą dobę, przeprowadzamy interwencje wobec różnych osób, w tym z podejrzeniem
zakażenia koronawirusem.

Wraz z wprowadzeniem obostrzeń sopoccy policjanci wspólnie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, Wojskami Obrony
Terytorialnej i strażnikami miejskimi sprawdzają, czy w miejscach objętych zakazem nikt nie przebywa oraz czy
przemieszczanie się jest rzeczywiście związane z ważnymi potrzebami życiowymi, takimi, jak na przykład podróż do i z
pracy. Z megafonów radiowozów puszczane są też komunikaty i apele o pozostaniu w domach, nie grupowaniu się i
zachowaniu bezpiecznej odległości od drugiej osoby. Nasze działania ukierunkowane są na zapobieganie
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Zdecydowana większość mieszkańców zachowuje się bardzo odpowiedzialnie, niestety znajdują się też osoby, dla
których ważniejsze jest na przykład pójście do parku czy na plażę. W ostatnich trzech dniach sopoccy policjanci ukarali
mandatami 23 osoby, kolejne 23 osoby pouczyli oraz wobec jednej skierują wniosek o ukaranie za łamanie przepisu
mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pamiętajmy, że policjanci w trosce o zdrowie
Polaków z całą stanowczością egzekwują obowiązujące przepisy. Ale też przypominają i pouczają o zaleceniach i
zasadach dotyczących choćby bezpiecznego przemieszczania się, przypominają o tym, że należy zachowywać
odpowiedni dystans od innych osób, że nie jest to czas na spotkania towarzyskie, ponieważ obowiązuje nas zakaz
organizowania spotkań.

Dotyczy to również przemieszczania się samochodami. Korzystanie z jednego auta w tym samym czasie przez kilka
osób jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do wykonywania czynności zawodowych, zadań

służbowych lub prowadzenia działalności gospodarczej. Więc jakiekolwiek towarzyskie przejażdżki samochodami są tak
samo zakazane, jak choćby spotkania w parku. W obu tych sytuacjach policjanci mogą wobec takich osób zastosować
postępowanie mandatowe lub skierować do sądu wniosek o ich ukaranie.

Apelujemy o rozsądek i pozostanie w tym trudnym czasie w domach. Od nas wszystkich zależy, czy powstrzymamy
rozprzestrzenianie się koronawirusa, a policjanci mają możliwość i narzędzia aby dyscyplinować osoby, które do tego
zadania będą podchodziły zbyt lekceważąco.

