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I.Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze Ogrodów
przelewice

1. pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej
ntż I,5 m od siebie, chyba, że dotyczy to osób;
1) sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończęnia 13 roku zycia lub
osobą
Z orzęCzeniem o niepełnosprawnoŚci, o stopniu niepełnosprawności, o potrzebie
kształcenia specjalnego lub, która ze względu na stan zdrowia nie możę
poruszaó się samod zielnie,
2) wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, chyba że realizują nakaz
zabywania ust i nosa

Il.Obowi ązek zakrylv ania ust i nosa

1. Do odwołania nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczk| ust i
nosa;
1) na drogach i placach oraz na terenie miejsc postoju pojazdów i
parkingów,
2) wewnątrz obiektów, w tym w częściach wspólnych, kor:1Ąarzach,
łazienkach
i toaletach oraz pomieszczęniach, w których przebywawięcej niz I osoba,
3) w budynkachuż5Ąeczności publicznej

III.Nakaz zakrywania ust i nosa nie doĘcry

1. Nakazu zabywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku;
1) osoby przebywającej na terenie ogrodu botanicznego, lasu, parku,
zieleńca, ogrodu zabytkowego, albo p|aży.
2) dziecka do ukończenia 5 roku życia.
3) osoby, która nie moze zabywac ust lub nosa z powodu:
a) całoŚciowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,
niePełnosprawności intelęktualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim,
b) trudności w samodzielnym zal<ryciu lub odkryciu ust lub nosa,
c) Zaawansowanych schorzeń neurologi cznych, układu oddechowego lub
I<rążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub Wążenia,
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4) uczniów i dzięci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób
zatrudnionych w ptzedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dzięcmi w wieku do
lat3;
5) osoby wykonującej czynności zawodowe, słuzbowe lub zarobkowe w
budynkach użyteczności publicznej, z wyjątkiem osoby wykonującej
bezpośrednią obsfugę interesantów lub klientów w czasięjej wykonywania;
6) nakanl nie stosuje się równiez podczas zawiętania mńżeństwa przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

IV.Obowiązkowe odkrycie ust i nosa

1. Odkrycie ust i nosa jest obowiązkowe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tozsamości danej osoby, a
takżę w związlll ze świadczeniem danej osobie usfug, jeżelijest to niezbędne do
ich świadczenia;
Z) umozliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub
okresowo trudności w komunikowaniu się;
3) spozywania posiłków lub napojów

Y.Zakazuje się na terenie Ogrodów Przelewice

l. Do odwołania zakazląe się na terenie Ogrodów Przelewice;
1) organizowania lub udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach,
spotkaniach, zebraniach, niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem zgromadzeń
organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ustawię z dnia
24lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach , przy czp:
a) maksymalnaliczbauczestników nie możę być większaniż 5,
b) uczestnicy zgromadzenia są obowiązanl do zachowania odległości co
najmniej 1,5 m między sobą,
c) uczestnicy zgromadzenta są obowiązani do zakrywania ust i nosa,
d) odległośó pomiędzy zgromadzeniami nie moze być mniej sza niż 100 m.
2. Do odwołania zakazuje się na terenie Ogrodów Przęlewice prowadzenia
działalności związanej z udziałem publiczności, projekcji filmów otaz
organizowania koncertów i wernisazy
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