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ZA NARAŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA INNYCH OSÓB GROŻĄ
SUROWE KARY - #ZOSTANWDOMU
Każdego dnia policjanci w całym kraju wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby
zakwaliﬁkowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które
powinny przebywać w wyznaczonym miejscu, z dnia na dzień rośnie. Niestety nie wszyscy
rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby. Wszyscy ci, którzy nie stosują się do
przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami
prawnymi swoich zachowań. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wprowadzonych
ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło #zostanwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa
nas wszystkich.
Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci
przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują
pomocy. Zebrane informacje są przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Policja codziennie otrzymuje też
zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny. Stróże prawa
sprawdzają każdą taką informację. W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji stosują się do
postanowień decyzji, jednak zdarzają się również przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców,
którzy opuszczają miejsce swojej kwarantanny, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób.
Przypominamy, że przepisy obowiązują również wszystkich przedsiębiorców. Zdarzają się bowiem również interwencje
dotyczące łamania przez nich prawa. Właściciele czasami nie rozumieją powodów policyjnych czynności, wyrażając
swoje niezadowolenie. Podkreślamy raz jeszcze - lokale wymienione w ustawach i rozporządzeniach będą zamykane, a
wobec łamiących kwarantannę - wyciągane konsekwencje prawne oraz ﬁnansowe.
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 takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z
art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.
Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie
odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.
W przypadku właścicieli ﬁrm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń
nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego,
mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk. lub 54 kw. Za powyższe przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia
wolności, z kolei za wykroczenie - do 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!
Solidaryzujmy się z całym społeczeństwem, przystępując do akcji #zostanwdomu.
KWP w Gdańsku
Pierwsze kary za nieprzestrzeganie zakazu gromadzenia się
KWP w Łodzi
Złamał zasady kwarantanny i gromadzenia się
Zostań w domu
Wywołał niepotrzebny alarm
KWP w Kielcach
Sandomierz - trzy osoby złamały zasady kwarantanny
Przykład (nie)odpowiedzialności
Złamał zasady kwarantanny, ma kłopoty
KWP w Lublinie
Tymczasowy areszt dla 27-latka za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego
Zlekceważyli stan epidemii
Zlekceważyli przepisy
Nieodpowiedzialny 27-latek
Policja przypomina #zostańcie w domach!
Wspólne kontrole miejsc kwarantanny
Zamiast w miejscu kwarantanny siedział nagi na łące
Pomimo stanu epidemii, zorganizowali „18-stkę”
Policja nadaje komunikat: zostańcie w domach!
60-latek twierdził, że jest zarażony koronawirusem. Kłamał, więc teraz odpowie przed sądem
66-latek zlekceważył kwarantannę
Zlekceważyli kwarantannę
Zamiast w miejscu kwarantanny siedział nagi na łące
KWP w Krakowie
Wspólny papieros dla znajomych z osiedla był ważniejszy od zakazu spotkań
Pili alkohol w miejscu publicznym i nie zastosowali się do zakazu zgromadzeń i spotkań
Tarnowska Policja zwraca uwagę na ograniczenia w poruszaniu się komunikacją miejską
Małopolska Policja kontynuuje sprawdzenie osób przebywających na kwarantannie domowej
Za narażenie życia i zdrowia innych osób grożą surowe kary - #zostańwdomu
KWP w Opolu
Opolscy policjanci sprawdzają przestrzeganie kwarantanny
Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób
Bądź odpowiedzialny - nie narażaj ratownika czy funkcjonariusza #zostanwdomu
Choć dziś już wiosna - #zostań w domu
Jesteś objęty kwarantanną - masz obowiązek być w miejscu kwarantanny!
KWP w Gorzowie Wlkp.
Co z tego, że kwarantanna – auto musiało błyszczeć. Nieodpowiedzialne zachowanie dwóch
gorzowian
#zostańwdomu! - Policjanci informują społeczeństwo
Mężczyzna złamał zasady kwarantanny - policjanci apelują o społeczną odpowiedzialność
Chcesz pomóc w walce z wirusem? #zostańwdomu
Złamał obowiązek kwarantanny, bo…musiał się napić alkoholu! Usnął na ławce przy bloku
KWP w Bydgoszczy

W czasie obowiązującej go kwarantanny poszedł do sklepu po… piwo
Zlekceważył obowiązującą go kwarantannę i groził policjantowi, dlatego poniesie konsekwencje
KWP w Katowicach
Odpowie za niestosowanie się do zasad kwarantanny
Grożą mu surowe konsekwencje za niestosowanie się do kwarantanny
Nie przestrzegał zasad kwarantanny - musi liczyć się z konsekwencjami...
Policjanci apelują – nie kłam służbom!
Pomimo kwarantanny poszedł na zakupy
Wobec osób, które nie stosują się do zasad kwarantanny będą wyciągane surowe konsekwencje
Ignorując zalecenia sanitarne, narażamy życie i zdrowie innych osób
Wybrali się przez rzekę do Czech po alkohol...
KWP we Wrocławiu
Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogła narazić wiele osób na niebezpieczeństwo zarażenia
koronawirusem
Mężczyzna zadzwonił na numer 112 i oznajmił, że ma koronawirusa. Okazało się, że jest zdrowy, ale
za to kompletnie pijany
Właścicielka lokalu nie zważając na ogłoszony stan epidemii otworzyła bar, w którym serwowała
klientom alkohol - #Zostańwdomu
Policjanci apelują o unikanie skupisk ludzkich i pozostanie w domach
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grożą surowe kary - #zostanwdomu
Dolnośląscy policjanci każdego dnia sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do zaleceń i decyzji
wydanych przez służby sanitarne
Mieszkaniec Bolesławca odpowie za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny
KWP w Rzeszowie
Odpowie za niestosowanie się do zasad kwarantanny
KWP w Białymstoku
Podczas kwarantanny przyjmował gości i odebrał list na poczcie
KWP w Olsztynie
Złamał zakaz jednoczesnego przemieszczania się więcej niż dwóch osób. Został ukarany mandatem
karnym
Pięć osób odpowie za naruszenie przepisów zakazujących przemieszczania się
Nie stosowali się do decyzji o kwarantannie domowej. Grożą im surowe sankcje
Krzyczał, że ma koronawirusa. Zażartował – poniesie konsekwencje
Policjanci przypominają o odpowiedzialnym zachowaniu
Prowadził siłownię mimo zakazu - odpowie przed sądem
Nie stosowali się do decyzji o kwarantannie domowej. Odpowiedzą przed sądem
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