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Komunikat Nr 3 Wójta Gminy Wola Mysłowska

Komunikat nr 3/2020
z dnia 25 marca 2020 roku
Wójta Gminy Wola Mysłowska

Szanowni Państwo!
Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.:

ZAKAZUJE SIĘ:
1) przemieszczania się osób z wyjątkiem sytuacji:
dojazdu do pracy: jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne,
masz prawo dojechać do swojej pracy, masz również prawo udać się po zakup towarów i usług
związanych ze swoją zawodową działalnością;
wolontariatu: jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym
przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej działalności;
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego: możesz przemieszczać się, aby zrobić
niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi,
wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to

nie dotyczy członków rodziny mieszkających wspólnie w jednym lokalu. W środkach
komunikacji zbiorowej obowiązuje zasada, iż jednocześnie może nim podróżować
maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Zaleca się zajmowanie
co drugiego miejsca!
2) organizacji wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez i zebrań z wyjątkiem:
wydarzeń o charakterze religijnym – wprowadza się jednak zasadę, iż we mszy lub w innym
obrzędzie religijnym będzie mogło uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 5 osób
(wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).
zakładów pracy: należy jednak stosować zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji itp.
Ważne! Wprowadzone uprzednio ograniczenia nadal obowiązują! Oznacza to, iż działalność
galerii handlowych, punktów gastronomicznych, branży rozrywkowej, a także szkół,
żłobków, przedszkoli i ośrodków kultury podlega ograniczeniu lub zawieszeniu.
Ograniczenia dotyczą ponadto urzędów administracji publicznej, służb i instytucji
państwowych.

NAKAZUJE SIĘ:
1) odbycie obowiązkowej kwarantanny osobom powracającym z zagranicy.

OBOWIĄZUJE OGÓLNA ZASADA:

JEŚLI MOŻESZ – ZOSTAŃ W DOMU!

Wójt
(-)
mgr Kinga Szerszeń

