
Wytyczne przeciwepidemiczne 


funkcjonowania plac6w zabaw (zlokalizowanych na otwartym "''''''''<,,,::>1" 


W trakcie epidemii SARS~CoV-2 w Polsce. 


Celem wytycznych jest zwi~kszenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dzieci korzystajqcych 

z placow zabaw, jak r6wniez ich opiekunow poprzez minimalizowanie ryzyka zakazenia 

wirusem SARS-CoV-2. 

Zasady organizacji i funkcjonowania plac6w zabaw w dobie COVID-19. 

1. 	 Uczestnikiem placu zabaw moze bye dziecko zdrowe, bez objawow chorobowych 

sugerujqcych chorob~ zakaznq (dotyczy to r6wniez opiekun6w). 

2. 	 Opiekunowie powinni zachowae dystans spofeczny mi~dzy sobq wynoszqcy 

co najmniej 2 m (dotyczy to os6b, kt6re wsp61nie nie zamieszkujq lub nie gospodarujq). 

3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie mozna zachowae dystansu spotecznego 

2 m z uwagi na przebywajqcych os6b, 

lub jej kontynuacj~ w czasie. 

4. 	 Zaleca si~, aby opiekunowie wyposazeni byli w srodki pozwalajqce na utrzymanie 

higieny dziecka np. chusteczki do umycia rqk oraz czuwali, nad przestrzeganiem 

podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzq w twarz z innymi 

uczestnikami podczas zabawy, kaslanie/kichanie w chusteczk~ lub zgi~cie lokciowe 

- nie w kierunku innych). 

5. 	 Nalezy bezwzgl~dnie pami~tae 0 higienie rqk dziecka oraz opiekuna kazdorazowo 

po zakor'lczonej zabawie na placu zabaw1 . 

6. 	 si~ angazowania w dzieckiem (Iub 


z zabaw os6b powyzej 60 roku zycia lub z istotnymi problemami 


7. 	 Nie jest wskazane spozywanie posHk6w oraz napoi w trakcie zabawy. 

8. 	 W przypadku gdy dziecko manifestuje bqdz przejawia niepokojqce objawy choroby 

nalezy niezwlocznie przerwae pobyt na placu zabaw. 

9. 	 W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z wlasnych zabawek, opiekunowie 

powinni na biezqco pilnowae, aby nie byfy one udost~pniane innym dzieciom, 

a po powrocie do domu zostaly przynajmniej umyte z uzyciem detergentu lub wyprane. 

1 https://gis.gov.pl!zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

https://gis.gov.pl!zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak


1o. Dezynfekcj~ zabawek uzywanych na placu zabaw przeprowadza si~ zgodnie 

z przeznaczeniem danego produktu biob6jczego. Wykaz produkt6w biob6jczych 

przeznaczonych r6wniez do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje si~ pod linkiem 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%83jcze.13 i 14 zaraz po 

myciu zabawek 

11. Informacji dotyczqcej bezpieczer'istwa stosowania produktu biob6jczego, jak r6wniez 

niezb~dnych czas6w w zakresie samej dezynfekcji, czy koniecznosci przewietrzenia 

pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym r6wniez koniecznosci odtozenia 

danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym uzyciem nalezy szuka6 na oznakowaniu 

opakowania danego produktu biob6jczego. 

12. Wtasciciel lub zarzqdca placu zabaw utrzymuje uzytkuje go zgodnie 

z przeznaczeniem, w szczeg61nosci dotyczy to zachowania nalezytego stanu 

sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego 

pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej2. 

13. W korzystania z plac6w zabaw przez grupy zorganizowane (np. 

ziobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadajqce wfasnego terenu do rekreacji) 

zaleca si\?, aby wfasciciel lub zarzqdca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazat 

godziny uzytkowania dedykowane tym grupom, wywieszajqc go w widocznym 

na ogtoszen. si~ korzystanie z placu zabaw przez z jednej 

srodowiska. 

14. Wtasciciel lub zarzqdca placu zabaw zapewnia wtasciwy stan 

sanitarno-higieniczny obiektu3 m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby 

pojemnik6w na odpady komunalne, zaleznie od wielkosci obiektu i liczby 

przebywajqcych os6b. 

15. Wtasciciel lub zarzctdca placu zabaw monitoruje codziennie prace porzctdkowe, 

ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem regularnego czyszczenia sprz~tu i wyposazenia 

placu zabaw z uzyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. 

Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywac si~ w czasie, gdy nie b~dzie 

na jego terenie innych os6b. 

16. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, wtasciciel 

lub zarzctdca zobowictzany jest do zapewnienia spetnienia wymagan higienicznych 

poprzez: 

)r ogradzanie teren6w plac6w zabaw, 

2 art. 61 ustawy Prawo budowlane 

3 Art. 22 ust. 1 ustawy 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaieri i chor6b zakainych u ludzi 
(https:!IjJrawo.sejm.qov.pl/isap.nsf/download.xsP/WDU20082341570/U!D20081570L/.pdf) 

https:!IjJrawo.sejm.qov.pl/isap.nsf/download.xsP/WDU20082341570/U!D20081570L/.pdf
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%83jcze.13


)0-	 zastanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest uzytkowana, 

,. 	 wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu 

letniego, 

)0- wymienianie piasku w piaskownicy kazdorazowo po stwierdzeniu 

w nim obecnosci widocznych zanieczyszczeri (odpad6w, odchod6w 

zwierz~cych i innych). 

17. Zaleca si~ (w miar~ mozliwosci) wywieszanie na tablicy ogtoszeri przy placu zabaw 

og61nych zasad zachowania bezpieczeristwa epidemiologicznego, oraz numer6w 

telefon6w do stacji sanitarno-epidemiologicznej wtasciwej ze wzgl~du na lokalizacj~ 

placu zabaw, w tym r6wniez do s~uzb medycznych. 

18. biez~ce sledzenie informacji Gf6wnego Inspektora i 1\;1inistra 

dost~pnych na stronach 


a obowi~zuj~cych przepis6w 



