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Policjanci i strażnicy miejscy wspólnie kontrolują ulice, parki oraz pobliża sklepów w ramach
nowych obostrzeń związanych z minimalizacją rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.
Takie patrole to efekt wieloletniej współpracy służb mundurowych, których celem jest efektywne
wykorzystanie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Od wczoraj (01.04.2020) kiedy wprowadzono nowe obostrzenia o poruszaniu się i gromadzeniu w miejscach
publicznych, wspólne patrole policjantów i strażników miejskich można spotkać w parkach, na bulwarach oraz tam,
gdzie gromadzili się mieszkańcy. Pierwszego dnia funkcjonariusze przypominali o obowiązujących przepisach, jednak dla
tych co będą łamać zakazy, stosowane będą wysokie grzywny.
Pamiętajmy o kilku ważnych zaleceniach mających zminimalizować rozprzestrzenianie wirusa COVID-19:
· Obowiązuje nakaz zachowania dystansu 2 metrów od drugiej osoby, z wyjątkiem rodziców opiekujących się dziećmi
lub osobami niepełnosprawnymi
· Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na zewnątrz tylko pod opieką osoby dorosłej
· Zamknięte zostały parki, deptaki i plaże oraz wprowadzono zakaz wypożyczania rowerów miejskich
· Na bazarach i targowiskach zakupy można robić do trzech osób przy jednym stoisku
· Wprowadzony został limit osób przebywających w sklepie – maksymalnie trzy osoby na jedną kasę
· Na poczcie limit osób przy jednym okienku ograniczono do dwóch osób
· Apteki i sklepy w godzinach od 10 do 12 otwarte są tylko dla osób powyżej 65 roku życia
· Zamknięte zostały punkty usługowe tj. fryzjerskie, kosmetyczne, piercingu i tatuaży
· W weekendy nieczynne będą sklepy budowlane
· Zamknięte zostały także hotele i miejsca noclegowe – oprócz miejsc wykorzystywanych do izolacji i kwarantanny.
Wyjątkiem są hotele, w których przebywają pracownicy budowlani.
· Obowiązuje nakaz zakładania rękawiczek jednorazowych podczas robienia zakupów
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