
Ogólnopolski telefon kontaktowy w sprawie kwarantanny i zdrowia:

 222 500 115
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie:
 538 286 085, 538 286 084
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie:
89 527 09 22, 89 524 84 08  (pon-pt 7:30-15:00)
607 753 872, 693 365 322    (pon-pt po godz. 15 00 oraz weekendy i święta)
 
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) 800 190 590
 
Numer alarmowy 112 
(połączenie ze służbami ratunkowymi oraz oficerem dyżurnym Policji) 

UWAGA KORONAWIRUS

 
Szpital w Ostródzie SA ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, tel. 89 646 06 00
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
Oddział Pediatryczny i Chorób Zakaźnych ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 32 52
 

24H

Walczymy z koronawirusem i prosimy abyś nam w tym pomógł. W tym celu,
specjalnie dla CIEBIE przygotowaliśmy broszurę z ważnymi informacjami 
i zaleceniami. RAZEM zadbajmy o zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii. 

INFORMACJE I  ZALECENIA OD POLICJI
UWAGA KORONAWIRUS
INFORMACJE I  ZALECENIA OD POLICJI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO ze zmieniającymi się przepisami
sanitarnymi:

WAŻNE TELEFONY:

SZPITALE DLA OSÓB ZAKAŻONYCH:
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znajdziesz je na stronie:      www.gov.pl/koronawirus
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Nie stosowanie się do obostrzeń  jest przejawem nieodpowiedzialności oraz braku
poszanowania dla innych osób. Takie zachowanie jest również nieopłacalne -
 - w dosłownym tego słowa znaczeniu :) 
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DLACZEGO?

Za złamanie obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,
maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, grozi mandat do 500 zł
lub grzywna zasądzona przez sąd
np. w sklepie, na targowisku, w urzędzie, w autobusie, tramwaju
 
Za złamania obowiązku kwarantanny grozi mandat do 500zł
lub grzywna zasądzona przez sąd
 
Za złamanie obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,
maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, w sytuacji gdy nie można
zachować 2-metrowej odległości od innych osób (za wyjątkiem osób wspólnie
zamieszkujących) grozi mandat do 500zł lub grzywna zasądzona przez sąd
np. na chodniku, w parku, na przystanku, na plaży
 
Za złamanie zakazu zgromadzeń oraz imprez powyżej 150 osób grozi mandat w
wysokości do 500zł lub grzywna zasądzona przez sąd
 
! DODATKOWO INSPEKTOR SANITARNY MOŻE WYMIERZYĆ KARĘ PIENIĘŻNĄ W
WYSOKOŚCI  DO 30 000 zł

Ważne aby wszystkie osoby stosowały się do obostrzeń - w przeciwnym razie nie
zdadzą one egzaminu. PAMIĘTAJ!  Nie stosując się do aktualnych ograniczeń
możesz  doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa w swoim rejonie
zamieszkania, a co za tym idzie -  wpłynąć na szerzenie epidemii w skali całego
kraju
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(UWAGA! stan prawny na dzień 03.06.2020 r.)
Aktualny stan prawny znajdziesz na stronie:      www.gov.pl/koronawirus
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