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HK.9020.60.2021

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że wpływają 
zgłoszenia dotyczące udostępniania świetlic na imprezy okolicznościowe typu: urodziny, 
stypy, chrzciny. Funkcjonowanie tego typu placówek reguluje rozporządzenie 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.).

Zgodnie z § 9 ust. 22 pkt 2 ww. rozporządzenia od dnia 25 czerwca 2021r. 
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne także 
w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 
1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust 
i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Natomiast § 9 ust. 22a pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, że od dnia 26 czerwca 
2021r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz 
świetlic jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby w 
pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni, 
zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy 
realizowali nakaz zakrywania ust i nos.

Ponadto  PPIS w Hajnówce  przypomina o bieżącym monitorowaniu aktualnych 
aktów prawnych, gdyż mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, a 
także o zapoznawaniu się z informacjami na Portalu www.gov.pl w zakładce: Pytania i 
odpowiedzi - Koronawirus: informacje i zalecenia .

       
 Otrzymują:

1. Urząd Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
2. Gmina Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
3. Gmina Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne
4. Gmina Czeremcha ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha
5. Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
6. Gmina Białowieża ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
7. Gmina Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
8. Gmina Narewka ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
9. Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże
10. a/a

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
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