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W  nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 czerwca 2020 r. 

znak: WBZK.I.68.182.2020.KR dotyczącego kwestii otwarcia placów zabaw, siłowni plenerowych 

oraz skateparków, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy informuje,  

co następuje. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 964 z późn. zm.) można już korzystać z ww. obiektów. W chwili obecnej Główny 

Inspektor Sanitarny nie wydał w tej kwestii szczegółowych wytycznych, jednakże z uwagi na 

dynamikę sytuacji, należy na bieżąco monitorować stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-

we-wspolpracy-z-gis/ ), gdzie sukcesywnie umieszczane są wytyczne dot. różnych obszarów. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wskazuje, iż na terenie placów 

zabaw, siłowni plenerowych oraz skateparków powinien być zachowany dwumetrowy dystans 

społeczny lub obowiązek zakrywania ust i nosa przez dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia oraz 

powinny być przestrzegane ogólnie obowiązujące zasady reżimu sanitarnego. Na terenie ww. 

obiektów mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Wskazane byłoby unikanie zatłoczonych obiektów oraz korzystanie z własnych 

płynów dezynfekcyjnych. Wyżej wymienione informacje dotyczące podstawowych zasad 

bezpieczeństwa należy umieścić w widocznym miejscu przed wejściem lub na terenie obiektów. 

Ponadto zasadne jest, aby sprzęt oraz elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku były 

codziennie dezynfekowane przez właścicieli obiektów środkiem wirusobójczym.  

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy podkreśla, iż w przedmiotowej 

sprawie w celu ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, najważniejszy jest rozsądek 

rodziców i opiekunów (w przypadku placów zabaw) oraz osób odwiedzających siłownie plenerowe 

i skateparki.  
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