
Warszawa 24 stycznia 2022 r.

NK.9011.73.2022

OPINIA NR  6/HKN/2022
w sprawie planowanych zgromadzeń w dniach 24.01.-31.01.2022r.

w godz. 10:00-08:00  na drodze dojazdowej do Centrum Logistycznego LIDL 
w Kałuszynie .

(zadeklarowano udział 500 osób)

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie § 26 ust. 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021r. poz. 
861 z późn. zm.) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 
491 z późn. zm.) oraz informacją przekazaną przez Urząd Miejski w Kałuszynie  w sprawie 
planowanego zgromadzenia przedstawia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników i innych 
osób w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. 
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju (wzrastająca liczba dziennych 
zakażeń), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że istnieje 
ryzyko:
• transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 z osoby na osobę;
• transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 w różne rejony kraju w przypadku przyjazdu

uczestników zgromadzenia z różnych rejonów Polski;
• transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 do domu uczestników zgromadzenia, 

a w sytuacji kontaktu z osobami starszymi oraz o obniżonej odporności nawet do ich 
śmierci;

• transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 na teren Kałuszyna i gminy Kałuszyn.

Zgodnie z § 26 ust.1b od dnia 30 listopada 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r. organizowanie 
lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo
o zgromadzeniach jest możliwe z zastrzeżeniem, że:
1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100;
2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Zgodnie z § 26 ust. 3 uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości

co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym
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§ 25 ust.1 ww. rozporządzenia, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

W związku z przekazaniem informacji przez organizatora zgromadzenia o większej liczbie 
osób uczestniczących w tymże zgromadzeniu, bez wyszczególnienia na osoby zaszczepione i 
niezaszczepione informuję, iż co do zasady limit osób na zgromadzeniach nie dotyczy osób w 
pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, jednakże mają to być osoby faktycznie 
zaszczepione, czyli takie które zdecydowały się na dobrowolne okazanie certyfikatu 
szczepienia, a nie takie, które oświadczyły, że są. 

Sporządzona przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
opinia jest niewiążąca w zakresie przeprowadzenia planowanego zgromadzenia, ale odnosi się 
ona do potencjalnych zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z 
sytuacją epidemiczną w kraju.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jednocześnie informuje, że
w przypadku zmiany ww. rozporządzenia dotyczącego organizacji zgromadzeń należy 
zastosować się do aktualnych przepisów.

Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej
Anna Tarnowska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują: 
1. Burmistrz miasta Kałuszyn – ePUAP,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim minsk@psse.waw.pl
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