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Puławy, dn. 22.07 .2020 r.

Przewozy Pasażerskie
- poczta elektroniczna

W z.vv|tqku z licznymi interwencjami mieszkńców powiatu puławskiego

podrózujących środkami komunikacji publicmej doĘczącymi nieprzestrzegania przez

kierowców i podrózrych obowiązku zakrywaniaust i nosa orazprzewożenia nadmiernej liczby

osób w pojeździe - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach prrypomina żę

zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czewvcaZaZ} r, w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w nviązku z wystąpieniem stanu epidemii

lDz.U. z2020 t.,poz.1066 zpóźn. zm.l:

do odwołania nakłada się obowiązek zakrywaniuprry pomocy odzieĘ lub jej części,

maski, maseczki, ptzyłbicy albo kasku ochronnego (o którym mowa w art. 40 ust. 1

ustawy z dńa 20 częrwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 t. poz.

110,284,568 i 695) ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego,

do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego

transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dńa 16 grudnia 2010

r. o publicznym transporcie zbiorowym lDz.U. z20I9 r.,poz.2475 i2493 orazz2020

r,poz.400,462 i 875) orazpojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrŃcyjnie

do przewozu więcej niż 9 osób łączńe z kierowcą - danym środkiem transpońu albo

pojazdem możnaprzewozlć, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

a) IaOYoliczby miejsc siedzących albo

b) 50Yo liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji

technicznej lub dokumentacji technicmo-ruchowej dla danego Ępu środka transportu

albo pojazdu, ptzy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pójdzie co

najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązku dbĘczącego zaksywania ust i nosa określonego w ww. tozporządzeniu nie stosuje

się w przypadku między innymi:

osoby, która nię moze zakrywaó ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościo}vych

zablxzeń . rozwoju, zaburzefi psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej
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w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzęczęńa lub

zaśńadczęnia w tym zakresie nie jest wymagane,

kierującego środkiem publiczrego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt

14 ustawy z dnia 1 6 grudnia 201 0 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem

samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicmego

transportu zbiorowego albo organizatortego transpońu w rozumieniu odpowiednio art.

4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie

zarobkowego przęwozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewozonych

osób w sposób uniemożliwiający s§czność w rozumieniu art. 2 pkt25 ustawy z dnia 5

grudnia 2008 r. o zapobiegarńuorazzs,lalczaniuzakażeńi chorób zakuźmychu ludzi.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, ze wsrystkie

wpływające interwencje podróżujących doĘcące nieprzestrzegania obowiązujących

zapisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazow w zńązku z wystąpieniem stanu epidemii przekazywane będą

niezrvłocznie do załatwienia zgodnie z kompetencjami do Komendy Powiatowej Policji

w Puławach.

Otrzymują:
1. Expressbus s.c. Leszek i Eliza Wójtowicz ul, Miernicza 38, 20-805 Lublin,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP Tour Piotr Brewczak ul. Sportorva6,24-200 BeĘce,
3, Przewozy Pasażerskie ..Trans-Btls Express" Wiolena Katuzl,ńska Lipiny 103,26-704 Przyłęk,
4. SINBUS Słarvoniir Krasa ul. Szkolna II43,21-140 Michólv.
5. Przęwóz osób - Rober1 Nabrzęcki ul. Słoneczna ii 18, 24-320 Poniatowa.
6. Kupiec Andrzej al. Jana Pawła lI 27,00-867 Warszawa.
]. Przewody Pasaźerskie ,.STANMAR" Kraj Sp.J Noworądblów 36,24-310 Karczmiska,
8. Przewozy Osobowe STANI]US M. i M. Wieleba spj ul. Sikorskiego 3/l8. 24-100 Puławy,
9. Krzysztof Bus Międzynarodowy i Krajowy PrzewozOsób Poniatowa l l6a, 24-320 Poniatowa,
|0. Rago Sp. z o.o. ul. Rynek |6"21-146 Jeziorzany,
l 1. aa.

Otrzymują do wiadomości:
l, Komenda Powiatowa Policji w Puławach,
2. [Jrząd'Marszałkor,vski Wojervództwa LubeIskiego w Lublinie,
3. Prezydent Miasta Pulawy.
4. Burmistrz Kazimierza Dolnego iNałęczowa,
5. Wójtowie Gmin ._ wszyscy.


