Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania
placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Skępe
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających
z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez
minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
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Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.
1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy
to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi
na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym
czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka
np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np.
unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej
zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy
niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na
bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały
przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
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Nie widzisz koronawirusa, bo jest bardzo mały. Jest mniejszy niż ziarenko piasku, a nawet mniejszy niż
pyłek kurzu. Między innymi z tego powodu jest tak groźny, bo trudno unikać czegoś, czego nie widzimy.
Podczas KICHANIA, KASZLU CZY MÓWIENIA wirus może dostać się na różne przedmioty, których potem
dotykamy, na przykład KLAMKI lub HUŚTAWKI na PLACU ZABAW.
Na urządzeniach na placu zabaw mogą znajdować się cząstki koronawirusa,
ponieważ mogła się na nich bawić osoba chora.
GDY DOTKNIESZ NIECHCĄCY NIEUMYTYMI RĘKOMA TWARZY PO ZABAWIE NA PRZYKŁAD NA
ZJEŻDŻALNI, MOŻESZ UŁATWIĆ WIRUSOWI WTARGNIĘCIE DO TWOJEGO ORGANIZMU.
WSZYSCY MUSIMY DBAĆ O SWOJE ZDROWIE I CHRONIĆ INNYCH, słabszych.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 18/20
tel.: 54 287 32 24
e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
87-630 Skępe, ul. Kościelna 2
tel.: 54 287 85 21
e-mail: sekretariat@skepe.pl

Zalecenia GIS opracowane na podstawie informacji pozyskanej od
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

