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Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w odpowiedzi 

na list elektroniczny z dnia 27.04.2020 r., dotyczący określenia wytycznych do bezpiecznego 

prowadzenia działalności ośrodków szkolenia kierowców w dobie epidemii Covid-19 

uprzejmie wyjaśnia, że w związku z obecnym stanem zagrożenia Rada Ministrów wydała 

rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) . 

W § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia wprowadzono obowiązek zakrywania, przy pomocy 

odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

284, 568 i 695), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach 

samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące 

wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, 

ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów 

leśnych,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na 

potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 

socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
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telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

W ustępie 2 wprowadzono szczegółowe odstępstwa od tego nakazu, i dotyczą one 

m.in.:

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, 

zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w 

czasie jej wykonywania;

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zwraca też 

uwagę, w odniesieniu do prowadzenia szkoleń i wykładów, że obecnie zajęcia w szkołach 

odbywają się na odległość poprzez łącza internetowe. Do 24 maja br. decyzją Ministra 

Edukacji Narodowej przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach 

systemu oświaty. Nauka odbywa się na odległość. 

Informacje o planowanych kolejnych etapach znoszenia ograniczeń w związku z 

epidemią oraz wytyczne bezpiecznego postepowania dla poszczególnych branż można 

znaleźć pod zamieszczonym linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz. 
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Inspektor Sanitarny

w Białymstoku
Elżbieta Kraszewska

/dokument podpisany elektronicznie/

W załączeniu:
1. Instrukcja mycia rąk,
2. Instrukcja dezynfekcji rąk,
3. Koronawirus – zalecenia dla pracodawców.
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