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INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob

zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z pozn. zm.) informuje. o ograniczeniach, obowiazkach
i nakazach wynikaja.cych z rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Przepisy ogolne

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oglasza sie. stan
epidemii w zwia,zku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenia okreslonego sposobu przemieszczania s\e_
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania wstrzymuje sie. przemieszczanie sie. pasazerow
w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania osoba przekraczaja.ca granice. pahstwowa., w celu udania
sie. do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowia_zana:
1)

przekazac funkcjonariuszowi Strazy Granicznej, o ktorym mowa w ustawie z dnia 12 pazdziernika 1990 r.
o Strazy Granicznej, informacje. o:

a)

adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w ktorym be.dzie odbywac obowia^zkowa. kwarantanne.,
o ktorej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi,

b)

2)

numerze telefonu do kontaktu z ta. osoba.;

odbyc, po przekroczeniu granicy pahstwowej, obowiqzkowq. kwarantanne., o ktorej mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakazen i chorob zakaznych u ludzi, trwajqcq. 1-1 dni, liczqc cd dnio r-.aste.puj3.ccg0 pc przekroczeniu
tej granicy.

Informacje. przekazana^ funkcjonariuszowi Strazy Granicznej, wraz z innymi danymi osoby, ktora ja. przekazata,
pozyskanymi w ramach kontroli Straz Graniczna przekazuje:

1)

w postaci elektronicznej - do systemu teleinformatycznego udoste.pnionego przez jednostke. podlegla.
ministrowi wfasciwemu do spraw zdrowia wlasciwa, w zakresie systemow informacyjnych ochrony zdrowia
albo

2)

w postaci papierowej - przez przekazanie wojewodom kart lokalizacyjnych wypetnionych przez osoby

przekraczaja.ce granice. pahstwowa^ w celu wprowadzenia zawartych w nich danych do ww. systemu
teleinformatycznego.

W ww. systemie teleinformatycznym moga. bye rowniez przetwarzane dane innych osob podlegaja.cych
obowia.zkowej kwarantannie w zwiazku ze stanem epidemii.

Dane osob przekraczaja.cych granice. pahstwowa. sa. udoste.pniane organom Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zaktadowi Ubezpieczeh Spotecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

Spotecznego, wojewodom, Policji i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe.

*

Obowiazku odbycia ww. kwarantanny nie stosuje sie, w przypadku przekraczanla granicy Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach wykonywania czynnosci zawodowych:

1)

w Rzeczypospolitej Polskiej lub partstwie sa.siaduja.cym przez osobe. wykonuja.ca. czynnosci zawodowe
w tych paristwach;

2)

przez zatoge. statku w rozumieniu przepisow o bezpieczehstwie morskim lub zatoge. statku powietrznego
w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

3)

przez kierowcow wykonuja.cych przewoz drogowy w ramach miQdzynarodowego transportu drogowego lub
mie.dzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisow o transporcie drogowym;

4)

przez kierowcow wykonuja.cych przewoz drogowy w ramach miedzynarodowego transportu drogowego lub
miedzynarodowego transportu

kombinowanego w rozumieniu

przepisow o transporcie drogowym

powracaja.cych z zagranicy innymi Srodkami transportu niz pojazd, ktorym jest wykonywany transport
drogowy:

a)

w celu odbioru odpoczynku, o kt6rym mowa w rozporzadzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektdrych przepisow
socjalnych odnoszacych sie do transportu drogowego oraz zmieniajacym rozporzadzenia Rady (EWG)

nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak rdwniez uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)

po odebraniu za granica. odpoczynku, o ktorym mowa w rozporzadzeniu okreslonym w lit. a, oraz
po przerwie w swiadczeniu pracy w okolicznosciach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcow.

Obowiazku odbycia ww. kwarantanny nie stosuje sie. w przypadku przekraczanla granicy Rzeczypospolitej
Polskiej

przez

zoinierzy

Sit Zbrojnych

Rzeczypospolitej

Polskiej

lub zotnierzy wojsk sojuszniczych,

funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Stuzby Ochrony Panstwa,
wykonujacych zadania stuzbowe.

Panstwowy inspektor sanitarny wtaSciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w ktorych ma bye
obowia.zkowa kwarantanna, o ktorej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazefi i chorob zakaznych u ludzi, lub inny upowazniony

przez GI6wnego Inspektora Sanitarnego partstwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach
decyduje o skroceniu lub zwolnieniu z obowiazku jej odbycia.

Obowiazek kwarantanny jest rownowazny z obowiazkiem wynikaja.cym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi. Decyzji organu inspekeji sanitarnej
nie wydaje sie..

Osoba odbywaja.ca obowia.zkowa. 14 dniowa. kwarantanne. informuje pracodawce. o jej odbywaniu. Informacje.
te. przekazuje sie. za posrednictwem systemow teleinformatycznych lub system6w ta.cznosci, w tym przez
telefon.

W celu wyptety osobie odbywaja.cej obowiajzkowa. 14 dniowa. kwarantanne. za okres jej trwania, wynagrodzenia,

o ktdrym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy, lub swiadczenia pienieznego
ztytutu choroby okreslonego w odr^bnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zakonczenia obowiazkowej kwarantanny sktada pracodawcy lub podmiotowi zobowia.zanemu do wyptaty
Swiadczenia pienieznego z tytutu choroby pisemne oswiadczenie potwierdzaja.ee odbycie obowia.zkowej
kwarantanny. Oswiadczenie to mozna ztozyc za posrednictwem system6w teleinformatycznych lub systemdw
tacznosd.

Ptatnik skladek, ktdry nie jest obowia.zany do wyptaty Swiadczenia pienieznego z tytutu choroby niezwtocznie,
nie pozniej niz w terminie 7 dni, przekazuje powyzsze oSwiadczenie do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.
Oswiadczenie to stanowi takze dowod usprawiedliwiaja.cy nieobecnoSd w pracy w okresie odbywania

«

obowiazkowej 14 dniowej kwarantanny. Oswiadczenie to mozna ztozy£ za poSrednictwem systemow
teleinformatycznych lub systemow tacznoSci.

OSwiadczenie osoby przebywaja.cej na kwarantannie zawiera:

1) dane osoby, kt6ra odbyta obowia.zkowa. 14 dniowa. kwarantanne.:
a)

imie. i nazwisko,

b)

numer PESEL, jezeli go posiada,

c)

serie. i numer paszportu, jezeli byt okazywany Strazy Granicznej w ramach kontroli;

2)

dzien rozpoczecia odbywania obowiazkowej kwarantanny i dzien jej zakonczenia;

3)

podpis osoby, ktora odbyta obowia.zkowa. kwarantanne*

Pracodawca lub podmiot zobowia.zany do wyptaty Swiadczenia pienieznego z tytutu choroby moze wystajsic

do wtaSciwego organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oSwiadczeniu
osoby przebywaja.cej na kwarantannie. Wystajjienie wymaga uzasadnienia.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i uzywania okre£lonych przedmiotdw

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania zakazuje sie wywozu lub zbywania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej respiratorow oraz kardiomonitorow.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania nie pozniej niz na 24 godziny przed zamiarem wywozu
lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastepuja.cych produktow:

1)

gogli ochronnych,

2)

kombinezon6w typu TYVEK,

3)

masek typu FFP2/FFP3,

4)

maseczek chirurgicznych,

5)

ochraniaczy na buty (obuwie),

6)

rekawiczek lateksowych,

7)

rekawiczek nitrylowych,

8)

srodkow do dezynfekcji ra.k, powierzchni i pomieszczeri

-

przedsiebiorca w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -

Prawo przedsiebiorcow

ma obowia.zek powiadomic o tym wojewode wtaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego
przedsiebiorcy. Wojewoda moze ztozyc wniosek do Prezesa Rady Ministrow w sprawie zakazu wywozu
lub zbycia tych produktow poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia ww. produktow zawiera wykaz oraz ilosc produktow. Informacje

te oraz informacje ° ztozeniu przez Wojewode wniosku do Prezesa Rady Ministrow w sprawie zakazu wywozu
lub zbycia tych produktow poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda niezwtocznie przekazuje
ministrowi wtaSciwemu do spraw zdrowia.
Ograniczenia funkcjonowania okreslonych instytucji lub zaktadow pracy
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania ustanawia sie czasowe ograniczenie:

1)

prowadzenia przez przedsiebiorcdw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiebiorcow oraz przez inne podmioty, dziatalnoSci:

a)

polegajacej na przygotowywaniu i podawaniu posiik6w i napojow goSciom siedzacym przy stotach
lub goSciom dokonuja.cym wiasnego wyboru potraw z wystawionego menu, spozywanych na miejscu

(ujetej w Polskiej Klasyfikacji DziatalnoSci w podklasie 56.10.A), z wyta.czeniem realizacji ustug
polegaja.cych na przygotowywaniu i podawaniu zywnoSci na wynos lub jej przygotowywaniu

i dostarczaniu oraz dziatalnoSci restauracyjnej lub barowej prowadzonej w Srodkach transportu,
wykonywanej przez oddzielne jednostki,

b)

zwiazanej z organizacja^ promocja. lub zarzadzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, wta.czaja.c dziatalnoSci polegaja.ce na zarza.dzaniu i dostarczaniu

pracownikow do obstugi teren6w i obiektow, w ktorych te imprezy maja. miejsce (ujetej w Polskiej
Klasyfikacji Dziatalnosci w podklasie 82.30.Z),

c)

tworczej zwiazanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujetej w Polskiej Klasyfikacji

d)

zwiazanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujetej w Polskiej Klasyfikacji DziatalnoSci w dziale

DziatalnoSci w dziale 90.0),

93.0), w szczegolnoSci polegajacej na prowadzeniu miejsc spotkah, klubow, w tym klubow
tanecznych i klubow nocnych oraz basenow, sitowni, klub6w fitness,
e)

zwia.zanej z projekcja. filmow lub nagrari wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostatych

miejscach oraz dziatalnoSci klubow filmowych (ujetej w Polskiej Klasyfikacji DziatalnoSci w podklasie
59.14.Z),

f)

zwiazanej z konsumpcja. i podawaniem napojow (ujetej w Polskiej Klasyfikacji DziatalnoSci
w podklasie 56.30),

g)

zwiazanej z prowadzeniem kasyn, z wyta.czeniem kasyn internetowych;

2)

dziatalnoSci bibliotek, archiwow, muzeow oraz pozostatej dziatalnoSci zwiazanej z kultura. (ujetej w Polskiej

3)

dziatalnoSci w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca

Klasyfikacji DziatalnoSci w dziale 91.0);
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych;

4)

sprawowania kuitu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektaeh kuitu
religijnego.

Powyzsze ograniczenia, o ktorych mowa w ww. pkt 1-4:

1)

pkt 1 i 2, polegaja. na catkowitym zakazie prowadzenia dziatalnoSci;

2)

pkt 3, polegaja. na nieudzielaniu pacjentom swiadczeri opieki zdrowotnej;

3)

pkt 4, polegaja. na koniecznoSci zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kuitu religijnego na danym terenie
lub w danym obiekcie znajdowato sie ta.cznie, zarowno wewnajtrz i na zewna.trz pomieszczen, nie wiecej niz
50 osob, wliczajgc w to uczestnikow i osoby sprawuja.ce kult religijny.

W dniu 20 marca 2020 r. w obiektaeh handlowych o powierzehni sprzedazy powyzej 2 000 m2 ustanawia
sie czasowe ograniczenie:

1)

handlu detalicznego najemcom powierzehni handlowej, ktorych przewazaja.ca dziatalnoSc polega na handlu:
a)

2)

wyrobami tekstylnymi,

b)

wyrobami odziezowymi,

c)

obuwiem i wyrobami skorzanymi,

d)

meblami i sprzetem oswietleniowym,

e)

sprzetem radiowo-telewizyjnym lub sprzetem gospodarstwa domowego,

f)

artykutami piSmiennymi i ksiegarskimi;

prowadzenia dziatalnoSci gastronomicznej i rozrywkowej.

W okresie od dnia 21 marca 2020 r. do odwotania w obiektaeh handlowych o powierzehni sprzedazy powyzej
2 000 m2 ustanawia sie czasowe ograniczenie:

1)

handlu detalicznego najemcom powierzehni handlowej, z wyta.czeniem najemcdw, ktorych przewazaja.ca
dziatalnoSc* polega na sprzedazy:

a) zywnoSci w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczehstwie zywnosci
i zywienia,

b)

produktow kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o produktach kosmetycznych innych niz przeznaczone do perfumowania lub upiekszania,

c)

artykutdw toaletowych,

d)

e)

Srodkow czystoSci,

produktow leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,

0

wyrobow medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych,

g) Srodk6w spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczehstwie zywnosci i zywienia,

2)

h)

gazet,

i)

artykutdw budowlanych lub remontowych,

j)

artykutow dla zwierza.t domowych lub

k)

paliw;

prowadzenia dziatalnoSci ustugowej najemcom powierzehni ustugowej, z wyta.czeniem najemcow, ktorych
przewazajaca dziatalnoSc polega na Swiadczeniu ustug: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych,
pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegaja.cych jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu
zywnoSci;

3)

prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia dziatalnoSci ustugowej na wyspach handlowych.

Ograniczenie, w powyzej wskazanych obiektaeh handlowych o powierzehni sprzedazy powyzej 2 000 m2 polega
na catkowitym zakazie prowadzenia dziatalnoSci.
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania ustanawia sie czasowe ograniczenie:

1)

prowadzenia ustug rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1

2)

dziatalnoSci samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej, dla ktorych podmiotem tworza.cym

ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeh spotecznych)
jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego.
Ograniczenia, o ktorych mowa w ww. pkt 1 i 2:

1)

pkt 1, obejmuja. catkowity zakaz wykonywania ustug rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamowien

udzielanych przez Zaktad Ubezpieczeh Spotecznych na podstawie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeh spotecznych;

2)

pkt 2, polegaja. na nieudzielaniu pacjentom Swiadczeh opieki zdrowotnej.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania podmioty udzielaja.ee Swiadczeh opieki zdrowotnej

za poSrednictwem

systemow

teleinformatycznych

lub

systemow

tacznoSci

potwierdzaja.

tozsamoSc

swiadczeniobiorcy, o ktorym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego
Swiadczeniobiorce za poSrednictwem tych systemow, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia prawa Swiadczeniobiorcy do Swiadczeh opieki zdrowotnej w sposob okreSlony
w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

zesrodkow publicznych, Swiadczeniobiorca moze ztozyc oSwiadczenie o przystuguja.cym mu prawie do
Swiadczeh opieki zdrowotnej za poSrednictwem wyzej wskazanych systemow teleinformatycznych lub systemow
tacznosci potwierdzaja. tozsamosc Swiadczeniobiorcy, w tym przez telefon. Przepisow art. 50 ust. 6, 8 i 10

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkdw publicznych
nie stosuje sie.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania wymog, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy

zdnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych,
dostarczenia oryginatu skierowania nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na liste
oczekujacych na udzielenie Swiadczenia nie ma zastosowania.

Swiadczeniobiorca ma obowia.zek dostarczyc Swiadczeniodawcy oryginat skierowania w terminie 21 dni od dnia
zakohczenia okresu od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania jednakze nie pozniej niz w dniu udzielenia

Swiadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Swiadczeniobiorca, ktory w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania nie zgtosit sie na ustalony
termin udzielenia Swiadczenia opieki zdrowotnej i zostat z tego powodu skreSlony z listy, o ktorej mowa

w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych, podlega przywroceniu na te liste bez koniecznoSci uprawdopodobnienia, ze niezgtoszenie
sie nastajDito z powodu sity wyzej. Wniosek o przywrocenie na liste oczekuja.cych, o ktorym mowa w art. 20 ust.

lOf ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkdw
publicznych, Swiadczeniobiorca zgtasza nie pozniej niz w terminie 14 dni od zakonczenia okresu od dnia
20 marca 2020 r. do odwotania.

Dokument elektroniczny, o ktorym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, moze zawierac dane inne niz wskazane w art. 50

ust. 5 tej ustawy, w szczegolnoSci informacje o poddaniu Swiadczeniobiorcy kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych, o ktorych mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi.
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia

naprawy, o kt6rych mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, Srodkdw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw medycznych, moga. bye wystawiane za poSrednictwem
systemow teleinformatycznych lub systemow tacznosci.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania w przypadku braku mozliwoSci weryfikacji ww. zleceh na

zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceh naprawy i potwierdzenia posiadania prawa do Swiadczeh opieki

zdrowotnej za poSrednictwem serwisow internetowych lub ustug informatycznych Narodowego Funduszu
Zdrowia, weryfikacja i potwierdzenie moga. nastajsic za poSrednictwem innych systemow teleinformatycznych
lub systemow tacznosci.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania wykonywanie zadah przez urza.d administracji publicznej

lub jednostke organizacyjna. wykonuja.ca. zadania o charakterze publicznym, moze podlegac ograniczeniu
polegaja.cym na wykonywaniu:

1)

wyta.cznie zadah niezbednych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) okreSlonych zadah przez ten urzad lub jednostke w sposob wyta.czaja.cy bezpoSrednia. obstuge
interesantow.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeh w wykonywaniu zadah przez urza.d administracji

publicznej lub jednostke organizacyjna. wykonuja.ca. zadania o charakterze publicznym podejmuje kierownik tego
urzedu lub kierujacy ta. jednostka., zawiadamiajac o tych ograniczeniach, w drodze ogtoszenia, na stronie

podmiotowej urzedu lub jednostki, a takze przez wywieszenie ogtoszenia w siedzibie urzedu lub jednostki.
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzen ludnoSci

W okresie, od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania zakazuje sie organizowania zgromadzen w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach.

Powyzszego zakazu nie stosuje sie, w przypadku gdy liczba uczestnikow zgromadzenia wynosi nie wiecej niz 50
osob, wliczaja.c w to organizatora i osoby dziataja.ce w jego imieniu.

Nakaz udostepnienia nieruchomosci, lokali i terendw przewidzianych planami
przeciwepidemicznymi

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania nakazuje sie udostepnienie, w celu zwalczania epidemii,
nieruchomosci, lokali i terenow, jezeli sa. one przewidziane w planie, o ktorym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi.
Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od wtaSciwego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, informuje
wlaSciciela o obowiazku udostepnienia nieruchomoSci, lokalu i terenu.

Przepis przejSciowy i koricowy

Przepisy o obowiazku odbycia kwarantanny, informowania pracodawey oraz wyptaty za okres jej trwania

wynagrodzenia lub Swiadczenia pienieznego z tytutu choroby stosuje sie do obowia.zkowej kwarantanny, ktora
rozpoczeta sie po dniu 15 marca 2020 r.

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii weszto w zycie z dniem ogtoszenia, tj. 20 marca 2020 r.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/

Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

