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POJECHAŁ DO SKLEPU, ODPOWIE ZA ZŁAMANIE ZASAD
KWARANTANNY
Data publikacji 03.04.2020

Policjanci codziennie sprawdzają czy osoby zobligowane przez służby sanitarne do
pozostania w wyznaczonym miejscu stosują się do tego. Każda osoba objęta
kwarantanną domową musi być odpowiedzialna, by nie narażać innych na ryzyko.
Niestety, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji.
Do tej pory mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego, przebywający na kwarantannach domowych,
wykazywali się odpowiedzialnością i stosowali się do obowiązujących zaleceń. Realizowanie przez
społeczeństwo wytycznych służb jest niezwykle ważne, w kontekście ograniczenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Każdy przypadek niestosowania się do zasad kwarantanny jest szczegółowo analizowany, a od
osób naruszających ten obowiązek, wyciągane są konsekwencje.
Przekonał się o tym objęty kwarantanną mieszkaniec Lędzin, podczas wczorajszej kontroli bieruńskich
policjantów. Kiedy stróże prawa podjechali pod adres zamieszkania mężczyzny i skontaktowali się z nim
telefonicznie, ten poinformował, że pojechał swoim samochodem do sklepu po chleb. Mundurowi nakazali
lędzinianinowi natychmiast powrócić do miejsca zamieszkania. Po krótkiej chwili mężczyzna przyjechał,
tłumacząc opuszczenie miejsca kwarantanny tym, że nie miał kto zrobić mu zakupów. Podczas rozmowy
okazało się jednak, że w pobliżu mieszka rodzina, na której pomoc może liczyć. Policjanci uświadomili
mieszkańcowi Lędzin, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, oprócz tego, że złamał prawo, naraził
życie i zdrowie innych osób. W związku z nieprzestrzeganiem przez mężczyznę kwarantanny zostaną
przeprowadzone czynności wyjaśniające i sprawa traﬁ do sądu. Stróże prawa poinformują o zdarzeniu
również służby sanitarne.
Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych
ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest,
aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z
przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom
izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!
Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe
konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć
wysoką karę ﬁnansową. Wobec nieodpowiedzialnych osób, policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające
w związku z wykroczeniem z art. 116 kw. Grzywna za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.
Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy
odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy
obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

