
Zalecenial dla kqpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do

kqpieli2 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Kozystanie z kqpielisk oraz miejsc okazlonalnie wykozystywanych do kqpieli w dobie
pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i zwiqzane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo
szerzenia sie infekcji drogE kropelkowqi ptzez bezposredni kontakt.

Nie nale2y korzystae z kqpielisUmiejsc okazjonalnie wykozystywanych do kepieli

w pzypadku przebywania na kwarantannielizolaqi otaz zamieszkiwania z osobq
pzebywajqcq na kwarantannie lizolaqi|i, a takze w pzypadku kontaktu z osobE podejeanq
o zaka2enie.

OSOBY KORZYSTAJACE Z- KAPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE
WYKORZYSTYWANYCH DO KAPIELI - ZALECENIA

Nale2y zachowylvac dystans spoleczny i minimalnq odleglo66 od os6b postronnych

zgodnie z obowiqzujqcymi regulacjami prawa na calym obszarze obiektu, tak2e
podczas kEpieli w wodzie, jak r6wnie2 w czasie oczekiwania na wejscie na teren

kqpieliska/ miejsc okazionalnie wykozystywanych do kEpieli (z wyiqczeniem os6b

wspolnie zamaeszkujEcych ).

Nale2y unika6 zatloczonych plazmiejsc lub zgromadzeir na terenie kEpieliska /mie.isca

okazjonalnie wykozystywanego do kqpieli.
Nalezy stosowa6 6rodki ochrony zgodnie z regulacjami obowiEzujEcego prawa.

Zaleca sie szczeg6lnie staranne zaslanianie ust i nosa (z u2yciem chusteczki) podczas

kaszlu i kichania.
Nalezy korzystai z wlasnego spzetu turystycznego, pzybor6w toaletowych (koce,

pledy, Iezaki, maty, reczniki, sprzet do nauki lub ulatwienia plywania, spzet ochronny).

Zaleca sie szczeg6lnq dbalo5i o higieng rqk - czqste mycia rEk wodq z mydlem
orazllub ich dezynfekcja, po skotzystaniu z toalety, takze po kontakcie z wszelkimi
powierzchniami/urzEdzeniami publicznego u2ytku.
Nale2y zachowyvva6 czystosc w otoczeniu, wyrzuca6 odpady do wlaSciwych
pojemnik6w, zgodnie z zasadami segregacji o ile to mo2liwe.
Nie nale2y korzystac z kqpielisk/miejsc okazjonalnie wykozystywanych do kqpieli

w pzypadku zlego samopoczucia ipodwy2szonej cieploty ciala, infekcji oraz objaw6w

chorobowych sugerujqcych chorobe zaka2nq.

1 Dodatkowe zalecenia wynikalqce z epidemr SARS-CoV-2 w Polsce. Pzepisy kraJowe dotyczAce obowiqzk6w
organizator6w pozostalq niezmienne w tym zakreste.
2 Opracowane na podstawie informacjr pozyskanel od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego
Zakladu Higieny.
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Rekomenduje siq zamieszczenie wszelkich zalecelr i ograniczen, zwiqzanych

z kozystaniem z kqpielisk/miejsc okazjonalnie wykorz ystylvanych do kqpieli na tablicy

informacyjnej, a takze na stronie internetowej kqpieliska, jesli takq posiada.

Nale2y informowac o konieczno6ci zachowania dystansu spotecznegos od osob

postronnych ptzez caly czas pobytu w obiekcie - stosowane w tym celu rozwiEzania

muszq by6 dostosowane do charakteru poszczeg6lnych kqpielisk, kt6re r62niq siQ

znacznie wielko6ciq akwen6w, nad kt6rymi sq zlokalizowane, wielkosciq plazy,

dlugosciE linii brzegowej, dostepno6ciq infrastruktury i charakterem otoczenia.

W przypadku braku mo2liwo6ci vq/egzekwowania zachowania dystansu spolecznego.

rekomenduje sre zgloszenie tego stosownym organom. Ponadto dla:

- typowych kqpielisk ogrodzonych, z wyznaczonym i kontrolowanym wejSciem

odwiedzatEcych na podstawie sprzedawanych bilet6w - naleZy regulowac ilosc

os6b pzebywajqcych na terenie kEpieliska tak, aby na ka2de z nich pzypadalo co

najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy os6b wsp6lnie zamieszkuiEcych)i

- kqpielisk nadmorskich (kt6rych pla2e miewajq kilka kilometr6w dlugosci, na kt6re

wstep nie jest kontrolowanylo{aniczany, nalezy dE2yC do utrzymania dystansu

spolecznego okre6lonego. w obowiqzujqcych przepisach prawa od osob

postronnych, zapewnienia co naJmniej 4 m2 powiezchni na kazdego uzytkownika

(nie dotyczy os6b wsp6lnie zamieszkujqcych ). Z uwagi na charakterystykQ

kEpieliska zaleca srQ wykorzystywanie wszelkich Srodk6w komunikacJi w celu

pzypominania uZytkownikom o wymaganiacfl dotyczqcych zachowania dystansu

spolecznego. Informacje powinny r6wniez znajdowai siq na tablicach

informacyjnych umieszczonych pzy wej5ciu na plaze i na stronach intemetowych

miejscowoSci wypoczynkowych.

Zakrywanie ust i nosa naleZy odnosic do aktualnych pzepls6w prawa dotyczqcych
stosowania oslony ust i nosa w trakcie przemieszczania siQ po terenach otwartych. Nie
zaleca sie zaslaniania nosa i ust podczas kqpieli w wodzie.
W pzypedku pobierania oplat za wejscie na teren kqpieliska nalezy czytelnie
wyznaczyi strefy oczekiwania dla osob oczekujqcych na zakup biletu, uwzglQdniajec
konieczno56 zachowania dystansu spolecznego, oraz oddzielenie od klientow osoby
spzedajqcej bilety przegrodq z przezrcczYstego twotzywa.
Pzy wejsciu na teren kqpieliska, w pzebieralniach, toaletach, kioskach nale2y

rozmiesci6 w widocznych mielscach czytelnie oznakowane pojemniki z plynem do

dezynfekcji rqk, na bie2qco uzupelnianym w ciqgu dnia w miarq zuzycia.

Stanowiska pracy ratownik6w powinny byc higieniczne i czyste, szczeg6lnie po

zako6czonym dniu pracy. Nale2y pamiQtac o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz

spzqtu ratowniczego ka2dorazowo po inteMencji, kt6ry nale2y starannie umyc

i podda6 dezynfekcji Srodkiem wirusobojczym.

Nale2y zapeWni6 ratownikom Srodki ochrony indyvvidualnej (np. maseczki, rqkawiczki
jednorazowe) oraz ptyn do dezynfekcji rEk na bazie alkoholu (min. 60%).

Personel obecny na terenie kqpieliska podczas przemieszczania sie po jego terenie

i prac porzqdkowych powinien pneslzegae zasady dystansu spolecznego lub

w pzypadku braku mo2liwosci jego zachowania, stosowa6 Srodki ochrony zgodnie

z regulacjami obowiqzu.iEcego prawa podcu s spzqtania i dezynfekcji powiezchni.

I Zgodnre z obowrqzujqcymr przepisamr prawa



Toalety utzymuje sie w czysto6ci i regularne je dezynfekuje - zaleca siQ czestq
kontrolQ utzymania czysto3ci w toaletach i lazienkach (czestotliwos6 kontroli nalezy
uzaleznie od liczby korzystajqcych os6b), z dezynfekcjq uzqdzeh sanitarnych,
wyposazeniem w mydlo do mycia rEk, papierowe rqczniki, kosze na odpady. Wnetze
kabin toalei pzenosnych rowniez nalezy codziennie poddawac dezynfekcji.
W pzypadku toalet przeno5nych nale2y skrupulatnie przestrzegac ustalonego terminu
ich opr62niania i niezwlocznie interweniowac w razie op62nienia, Nale2y teZ pilnowac,

aby nie docfrodzilo do pzepelnienia koszy na odpady i zalegania odpadow na terenie
kqpieliska.
Wszelkfego rodza,u spzet lub elementy wyposa2enia pzeznaczone do ogolnego
u2ytku powinny byc dezynfekowane Srodkiem wirusob6jczym codziennie przed

otwarciem obiektu, jak r6wnie2 w ciEgu dnia.
Kozystanie z wyposa2enia do publicznego uzytku (sprzQt turystyczny, do uprawiania
sport6w wodnych i rekreacji, do ulatwiania ptywania) powinno obywac sie zgodnie
z regulacjami obowiAzujEcego prawa. W sytuacji prowadzenia wypo2yczania nale2y
prowadzic dezynfekcje wszelkiego wyposazenia udostepnianego do publicznego

uzytku po ka2dym u2ytkowniku
Korzystanie z dodatkowych atrakcji, tak2e przeznaczonych dla dzieci powinno obywac
sig zgodnie z regulacJami obowiqzujqcego prawa.

Przydatne instrukcie:
- mycra rEK

httos://eis. gov.pl/zdrowie/zasadv-prawidlowego-mvcia-rak/
- dezynfekcji rqk
https://eis.sov.pllaktualnosci/iak-skutecznie-dezvnfekowac-rece/
- prawidtowego zdejmowania maseczki

https://sis.sov.pllaktualnosci/iak-prawidlowo-nalozvc-i-zdiac-maseczke/
- prawidiowego zdejmowania rqkawiczek
https://eis. pov. pl/akt u a Inosci/koro nawirus- iak-p rawid lowo- na lozvc-i-zd iac-rekawice/
- Srodki do dezynfekcji rEk oraz powierzchni
https://g is.gov. pllzd rowie/koronawirus-zd rowie/inform acie-i-za lecenia-pl/informacia-elow neqo-
inspektora-sanitarnego-dotvczaca-srodkow-do-dezvnfekcii-rak-oraz-powierzchni,/
- wykaz produkt6w biobojczych
http://bip.urpl.sov. pllol/biuletvnv-i-wVkazV/produktv-biob%C3%B3icze

- wytyczne dotyczqce lokali gastronomicznych
httos://qis.sov.ollaktualnosci/wvtvczne-orzeciweoidemiczne-slowneso-inspektora-sanitarneso-
z-dnia-13-maia-2020-r-dla-funkcionowania-sastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/
- wytyczne dotyczEce hoteli iinnych miejsc noclegowych
https://www.gov.ol/web/rozwoi/hotele-i-i nne-mieisca-nocleqowe


