Galerie handlowe i sklepy
w czasie trwania epidemii
SARS-CoV-2

Stan prawny na 15 listopada 2021 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

REGULACJE PRAWNE
1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

2.

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn.zm) - właściciel, posiadacz lub
zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
– prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
– zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
– usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
– usuwać odchody zwierząt z nieruchomości;

3.

Art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)
- pracodawca obowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

§§
stan prawny na 15.11.2021 r.

Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z epidemią
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
§ 25. [Obowiązek zakrywania ust i nosa]
Do dnia 30 listopada 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
pkt 2) lit. e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach
(straganach);
ww. nakazu nie stosuje się w przypadku:
dziecka do ukończenia 5.roku życia;
osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
c )zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością
oddechową lub krążenia;

§§
stan prawny na 15.11.2021 r.

Na żądanie m.in. Policji lub straży gminnej, wymagane jest okazanie
zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe
zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w
stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w
samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane
schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z
niewydolnością oddechową lub krążenia.

Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z epidemią
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
§ 10. [Obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązek zapewnienia
klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy; limity osób w
placówkach handlowych i pocztowych]
Do dnia 30 listopada 2021 r. osoby przebywające m. in. w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni
sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki
do dezynfekcji rąk.
Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia,
całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem
rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

§§

Do dnia 30 listopada 2021 r. obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży
lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, są obowiązane zapewnić rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
Do dnia 30 listopada 2021 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom
zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub
środki do dezynfekcji rąk;
stan prawny na 15.11.2021 r.

Galerie handlowe, sklepy– zasady ogólne
Przed wejściem
•
•
•
•
•
•
•

informacja o limicie osób – obecnie (do 30 listopada 2021 r.) może przebywać jednocześnie nie
więcej niż 1 osoba na 10 m2 (bezpieczny dystans), z wyłączeniem obsługi;
kontrola ilości osób wchodzących do obiektów;
informacja o obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowaniu środków do
dezynfekcji rąk oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa (maska);
informacja o obowiązku zasłaniania ust i nosa (maska);
nie wpuszczanie do obiektu osób, które nie przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa lub
udostępnianie im maseczek jednorazowych;
zapewnienie rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;
środki dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania, w tym wirusobójcze;

§§

Właściciel/zarządzający podejmuje środki zapewniające
przestrzeganie limitu osób oraz pozostałych nakazów.
stan prawny na 15.11.2021 r.

Galerie handlowe, sklepy– zasady ogólne
W obiekcie
•
•
•
•
•
•
•

dezynfekcja powierzchni - stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi co najmniej raz na godzinę;
limit osób (nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 ) , bezpieczny dystans - 1,5 m;
noszenie rękawiczek jednorazowych lub stosowanie środków do dezynfekcji rąk;
obowiązek zasłaniania ust i nosa (maska);
dostęp świeżego powietrza, wietrzenie;
sprawna i czysta wentylacja/klimatyzacja (protokół sprawności skuteczności
wentylacji/klimatyzacji/potwierdzenie czyszczenia w tym i odgrzybiania systemów/wymiany filtrów);
prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom
siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu,
spożywanych na miejscu jest dopuszczalne pod warunkiem, że:

−

−
−
•

klienci będą zajmowali nie więcej niż 75% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub
wydzielonej strefie gastronomicznej i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m,
chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni
stolika,
klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1 cyt. rozporządzenia
do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1 cyt. rozporządzenia.

dnia 30 listopada 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne
pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa
jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.
Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sale-zabaw

stan prawny na 15.11.2021 r.

Galerie handlowe, sklepy– zasady ogólne
Stanowiska pracowników/obsługi
•
•

•

osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia należy zapewnić rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że jest
to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie
pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii,
ochrona miejsca pracy: nieprzepuszczalne bariery wykonane z tworzyw sztucznych
łatwych do mycia i dezynfekcji albo bezpieczny dystans (np. przegrody z pleksi między
stanowiskami pracy oraz jako oddzielanie od klienta).
Właściwe zachowania

•
•
•
•

unikanie zatłoczonych miejsc;
regularne częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, ew. dezynfekowanie
osuszonych dłoni środkiem do dezynfekcji, np. na bazie alkoholu min. 60%;
zasłanianie nosa i ust zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania oraz kaszlu;
wyrzucanie zużytych środków ochrony indywidualnej do koszy na odpady
zmieszane;
stan prawny na 15.11.2021 r.

Galerie handlowe, sklepy– zasady ogólne
Odmowa obsługi - jako uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży towaru
Art. 46bb. ustawy dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845)
Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13 (Nieprzestrzeganie
obowiązku zakrycia ust i nosa) , stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o
której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r.
poz. 821, z późn. zm.).
•
Art. 135. kodeksu wykroczeń [Ukrywanie towaru lub odmowa jego sprzedaży]
Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie
gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez
uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru,
podlega karze grzywny.

§§

stan prawny na 15.11.2021 r.

Kontrole sanitarne

W związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce prowadzi się wzmożone kontrole w zakładach
nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Czynności kontrole przeprowadzane są w zakresie realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi GIS w tym zakresie - przede
wszystkim w zakładach takich jak:
−
−
−
−
−

w galeriach handlowych i w obiektach handlowo – usługowych znajdujących się z galeriach
hotelach, pensjonatach
innych obiektach typu kluby, dyskoteki itp.
zakładach obrotu żywnością
siłowniach/ klubach fitness.

KONTROLE PROWADZONE SĄ WSPÓLNIE Z POLICJĄ
stan prawny na 15.11.2021 r.

Podstawowa droga transmisji SARS-CoV-2
Transmisja wirusa SARS-CoV-2 odbywa się przede wszystkim drogą kropelkową, przez ekspozycję na wydzielinę
dróg oddechowych zawierającą patogen. Zakażenie jest możliwe także poprzez kontakt ze skażonymi
przedmiotami lub powierzchniami
wówczas transmisja zależy od:
1) zachorowalności w danej społeczności
2) ilości wirusa wydalanej przez osoby zakażone (można ją istotnie zmniejszyć dzięki noszeniu masek)
3) osiadania wydalanych cząstek wirusa na powierzchniach, na co wpływają przepływ powietrza i wentylacja
4) czynników środowiskowych, takich jak temperatura i parowanie
5) czasu od zanieczyszczenia powierzchni cząstkami wirusa do jej dotknięcia przez człowieka
6) efektywności przenoszenia cząstek wirusa z powierzchni na ręce oraz z rąk na błony śluzowe nosa, ust i oczu
7) dawki wirusa potrzebnej do zakażenia przez błony śluzowe.

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-aktualnosci/267184,transmisja-sars-cov-2-poprzez-skazone-powierzchnie-wewnatrzpomieszczen

stan prawny na 15.11.2021 r.

Droga pośrednia transmisji SARS-CoV-2- ocena ryzyka
•

W opisach przypadków wskazano, że SARS-CoV-2 przenosi się między ludźmi, jeśli się dotknie
powierzchni niedawno skażonej (podczas kaszlu lub kichania) wydzieliną osoby chorej,
a następnie przeniesie wirusa bezpośrednio na swoje błony śluzowe. Mycie rąk istotnie
zmniejsza ryzyko zakażenia tą drogą.

•

Ryzyko zakażenia przez kontakt pośredni uważa się za bardzo małe po upływie 3 dni (72 h)
po pobycie osoby z COVID-19 w pomieszczeniu zamkniętym, niezależnie od tego, kiedy było
ono ostatni raz czyszczone.

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-aktualnosci/267184,transmisja-sars-cov-2-poprzez-skazone-powierzchnie-wewnatrzpomieszczen

stan prawny na 15.11.2021 r.

BLISKI KONTAKT (definicja przypadku COVID19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego)

• Maseczka i dystans społeczny radykalnie ogranicza liczbę osób, które
trafiają do kwarantanny

• Kontakt twarzą w twarz z przypadkiem w odległości mniejszej niż 2 m
od osoby z COVID-19 >15 min.
• Bezpośredni kontakt fizyczny np. udzielanie I pomocy, wspólne
spożywanie posiłków

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_COVID-19_31.10.2020.pdf
stan prawny na 15.11.2021 r.

Profilaktyka zakażeń SARS-CoV-2 w pomieszczeniach
zamkniętych
•

Ryzyko transmisji poprzez drogę pośrednią zmniejsza mycie powierzchni z użyciem mydła lub
innego detergentu. Poza placówkami medycznymi dezynfekcję pomieszczeń zamkniętych
zaleca się, jeżeli w pomieszczeniu w ciągu ostatnich 24 godzin przebywała osoba z COVID-19
lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Ryzyko transmisji przez kontakt pośredni można
zmniejszyć przez konsekwentne i prawidłowe stosowanie masek ochronnych oraz higienę rąk.
HIGIENA RĄK
Mycie rąk wodą z mydłem: 40-60 sekund;

•

Dezynfekcja rąk: 20-30 sekund;

Wnioski z badania w Chinach (https://www.mp.pl/pacjent/chorobyzakazne/koronawirus/koronawirus-aktualnosci/238122,maseczki-i-dezynfekcja-w-domuchronia-przed-zakazeniem)

„Kilka działań zmniejszało jednak ryzyko zachorowania nawet w bardziej zatłoczonych domach:
stosowanie środków dezynfekujących, otwieranie okien i utrzymywanie dystansu przynajmniej
jednego metra. Dezynfekcja zmniejszała ryzyko o 77 proc. Pomagały także maseczki noszone przez
domowników, w tym osobę chorą, zanim pojawiły się objawy. W tym przypadku ryzyko spadało
o 79 proc.”
stan prawny na 15.11.2021 r.

Dziękuję za uwagę

stan prawny na 15.11.2021 r.

