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Opole/ Straż miejska pilnuje respektowania zakazu
zgromadzeń
 
W środę Straż Miejska Opola czterokrotnie interweniowała w sprawie łamania zakazu
zgromadzeń powyżej dwóch osób - poinformowała rzecznik prezydenta Opola Katarzyna
Oborska-Marciniak. Policja nie odnotowała większej liczby przypadków łamania kwarantanny.
 
Jak poinformowała rzecznik prezydenta Opola, na ulice miasta od czwartku wyjedzie 9
samochodów Straży Miejskiej, wyposażonych w zestawy nagłaśniające, przez które będzie
podawany komunikat dotyczący zaostrzonych zasad poruszania się po kraju.
 
Przez głośniki pojazdów będzie nadawany komunikat następującej treści: "Uwaga, uwaga! Na
obszarze Polski obowiązuje stan epidemii. Pozostań w domu! Wyjścia mogą dotyczyć jedynie
niezbędnych spraw. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Unikaj
bezpośredniego kontaktu z innymi. Bądź odpowiedzialny! Chroń siebie, chroń innych!".
 
Oborska-Marciniak poinformowała, że w środę Straż Miejska cztery razy podejmowała
interwencje w związku z przypadkami łamania zakazu zgromadzeń powyżej dwóch osób.
 
Jak poinformowało biuro prasowe KW Policji w Opolu, do tej pory funkcjonariusze odnotowali
kilkanaście przypadków złamania kwarantanny. Sprawy te są obecnie analizowane pod kątem
możliwości naruszenia artykułu 116 kodeksu wykroczeń, za złamanie którego grozi wysoka
grzywna. Wśród nich jest przypadek mężczyzny, który powrócił z pracy w Niemczech i w
trakcie obowiązującej w takich przypadkach, 14 dniowej kwarantanny, został zatrzymany
podczas przechadzki przez patrol policji na jednej z ulic Opola. (PAP)
 
autor: Marek Szczepanik
 
masz/ pat/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
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