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POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ. STOSUJMY SIĘ DO ZASAD I
OBOSTRZEŃ - WSPÓLNIE DBAJMY O ZDROWIE WSZYSTKICH!
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Przed nami kolejny majowy weekend. Nie zapominajmy - dla wspólnego bezpieczeństwa, wszyscy
muszą przestrzegać przepisów związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19.
Zniesienie części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa nie zwalnia nikogo z
przestrzegania obowiązujących nakazów. Dbając o zdrowie wszystkich, na terenie całego
Pomorza policjanci kontrolować będą czy mieszkańcy i przyjezdni stosują się do aktualnych
zasad i ograniczeń. Pamiętajmy, jeśli zlekceważymy zasady bezpieczeństwa, musimy liczyć się z
wysokimi mandatami i karą administracyjną. Nie zapominajmy, wirus jest groźny, a ryzyko
zarażenia wciąż wysokie. Dbajmy o życie i zdrowie własne oraz innych osób.
Apelujemy o ostrożność, rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Pomimo poluzowania części obostrzeń,
pamiętajmy, że wirus wciąż jest groźny i nie stosując się do zasad higieny i bezpieczeństwa, możemy się nim zarazić.
Przed nami kolejny majowy weekend z COVID-19. Przypominamy, że wciąż obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu
- zachowanie 2-metrowej odległości od innych przechodniów oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach
publicznych. Nadal obowiązuje też zakaz gromadzenia się, jedzenia w restauracjach, kawiarniach i barach.
Stosowanie się do powyższych zaleceń jest każdego dnia kontrolowane przez patrole piesze i zmotoryzowane na
terenie Pomorza. Tak będzie również w czasie zbliżającego się weekendu. Więcej policyjnych patroli będzie pilnowało
porządku na terenie wszystkich pomorskich miejscowości. Funkcjonariusze obejmą nadzorem miejsca szczególnie
uczęszczane przez mieszkańców i turystów.
I tak, np. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie i z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku będą kontrolować,
czy osoby przebywające w rejonie pasa nadmorskiego, na deptakach i w parkach stosują się do aktualnych zasad i
ograniczeń. Do działań funkcjonariusze wykorzystają Mobilne Centrum Monitoringu - radiowóz wyposażony w zestaw
kamer do obserwacji. Ponadto policjanci z głośnika radiowozów przypominać będą o obowiązujących ograniczeniach.
Natomiast na terenie powiatu nowodworskiego, w tym Mierzei Wiślanej nowodworscy funkcjonariusze wspierani będą
przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Policjanci razem z żołnierzami będą
przede wszystkim patrolować miejsca gromadzenia się osób. Podczas patrolu mundurowi, wykorzystując urządzenia
nagłaśniające, będą nawoływać do przestrzegania obowiązujących obostrzeń, w szczególności zasłaniania ust i nosa
oraz utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.
Z kolei zaś na terenie powiatu puckiego mundurowi patrolować będą szczególnie okolice deptaku w Jastrzębiej Górze –
Promenada Światowida, Aleję Gwiazd Sportu we Władysławowie, Hallerowo, deptak w Białogórze oraz w Dębkach, molo
w Mechelinkach i w Rewie, Półwysep Helski, a także pozostałe rejony pasa nadmorskiego.
Podobne działania podejmowane będą przez najbliższe dni zarówno na terenie całego Trójmiasta, jak i pozostałych
pomorskich miejscowości.Większa liczba policjantów pojawi się tam, gdzie na podstawie analizy poprzednich weekendów
były największe ilości osób - zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.
W trakcie weekendowych działań policjanci zadbają także o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci zwracać
będą szczególną uwagę m.in. na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów, kwestię nieprawidłowego parkowania
i blokowania wjazdów na posesję, a także przestrzeganie ograniczeń podczas wspólnego przemieszczania się pojazdem.

Osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia muszą liczyć się z konsekwencjami. Poza mandatem karnym w
wysokości do 500 zł, sanepid może na taką osobę nałożyć karę administracyjną w wysokości do 30 tys. złotych.
Apelujemy, dla wspólnego dobra, na co dzień wszyscy korzystajmy z maseczek, czy innych elementów odzieży, które
pozwolą nam zasłonić usta i nos. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń, spotkań czy imprez.
Wszystkie te ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia. Stosując się do przepisów, zwiększamy
bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. Szczegółowe informacje i aktualne przepisy można
znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.
Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i
realizowanie zaleceń bezpieczeństwa.

