Września, dnia 01.04.2020r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
WE WRZEŚNI

Dyrektorzy Szkół

Komenda Powiatowa Policji we Wrześni w związku z uregulowaniami prawnymi
wprowadzonymi do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuje o
wprowadzonym zakazie poruszania się osób do 18 roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna
prawnego. W związku z tym, zwracamy się z prośbą żeby za pośrednictwem na przykład E-dziennika
funkcjonującego w Państwa szkole poinformować rodziców lub opiekunów prawnych

o

wytycznych zawartych w Rozporządzeni Rady Ministrów.
Przekazana informacja ma działać prewencyjnie zarówno na rodziców jak i dzieci. Ponadto o
każdym odnotowanym przypadku łamania zakazów wprowadzonych Rozporządzeniem, będzie
informowany Sąd Rodzinny i Nieletnich we Wrześni a także szkoła.

Rozdział 8
Nakaz określonego sposobu przemieszczania się:
§ 18. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba
że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi
konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem
można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby
do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę
rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
3. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z
rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy
lub powiaty.
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