
 

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI 

 GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  

I MINISTRA ZDROWIA 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie informuje lokatorów o zasadach 

sanitarnych, których należy przestrzegać podczas przebywania na placach zabaw. 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. 

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19: 

 Uczestnikiem placu zabaw powinno  być dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to 

również opiekunów). 

 Rodzice lub opiekunowie powinni zachować dystans społeczny 

między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które 

wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). 

 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. 

 Jeśli rodzic lub opiekun zdecyduje się na wejście na plac zabaw na 

którym trudno będzie zachować 2 m dystans od innych, powinni 

pamiętać o założeniu maseczek. Dotyczy to zarówno dzieci 

powyżej 4 roku życia jak i dorosłych. 

 Zaleca się, aby rodzice lub 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). 

 Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) 

korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

 Nie wskazane jest spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie 

zabawy. 

 W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych 

zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były 

one udostępniane innym dzieciom a po przyjściu do domu należy je 

umyć z dodatkiem środka dezynfekującego. 



 W przypadku gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby 

należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa jako zarządca placu zabaw codziennie 

monitoruje prace porządkowe na jego terenie.  

 Numer telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze 

względu na lokalizację placu zabaw 71-312-09-16, w tym również 

do służb medycznych 112. 

 


