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POLICYJNE DZIAŁANIA NA RZECZ WALKI Z COVID-19
Data publikacji 15.10.2020

Każdego dnia sopoccy policjanci prowadzą wzmożone działania poświęcone walce z
rozprzestrzenianiem się choroby Covid-19. Funkcjonariusze sprawdzają jak mieszkańcy Sopotu i
osoby przebywające na terenie miasta stosują się do wprowadzonych ograniczeń. Tylko w
ostatnich dniach mundurowi ukarali mandatami 23 osoby za naruszenie wprowadzonych
obostrzeń, a wobec kolejnych 6 osób skierują wnioski o ukaranie do sądu. W trakcie działań
funkcjonariusze pouczali też osoby za niewłaściwie noszone maseczki i chusty na twarzy.
Apelujemy! Bądźmy odpowiedzialni i stosujmy się do przepisów sanitarnych.
Każdego dnia sopoccy policjanci prowadzą wzmożone działania, które mają na celu zaniechanie rozprzestrzeniania się
koronawirusa i apelują o przestrzeganie przepisów sanitarnych. W odpowiedzi na widok braku przestrzegania przepisów
i zaleceń sanitarnych mundurowi stale interweniują i zwracają uwagę na zagrożenie, z jakim wszyscy mamy do
czynienia. Tylko w ostatnich trzech dniach sopoccy policjanci ukarali mandatami 23 osoby za naruszenie
wprowadzonych obostrzeń, a wobec kolejnych 6 osób skierują wnioski o ukaranie do sądu. Podczas prowadzonych
działań funkcjonariusze pouczali też osoby za niewłaściwie noszone maseczki i chusty na twarzy, którymi zgodnie z
przepisami mamy zasłonić usta i nos.
Koronawirus nie zniknął. Sopoccy funkcjonariusze nadal będą prowadzić wzmożone działania poświęcone walce z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a każdy przypadek naruszenia obowiązujących przepisów spotka się z reakcją
Policji. W działania zaangażowani są funkcjonariusze z różnych pionów, m.in. prewencji i ruchu drogowego oraz
kryminalni. Policyjnych kontroli należy spodziewać się w sklepach, lokalach gastronomicznych, środkach komunikacji
publicznej, na deptakach i w pozostałych miejscach uczęszczanych przez mieszkańców. Funkcjonariusze kontrolować
będą też lokale pod kątem prowadzenia dyskotek.
Przypominamy, że na terenie Sopotu obowiązują zaostrzone przepisy w związku z walką z Covid-19. Stosujmy się do
tych ograniczeń i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich osób przebywających na terenie
kurortu. Informacje na temat obowiązujących przepisów w danym regionie znajdują się na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/koronawirus.
Bądźmy odpowiedzialni. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, bliskich oraz osób, które są obok nas.

