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Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nawiązując do pisma własnego z
dnia24 marca 2020t. w sprawie nakazuzamknięcia wszystkich miejsc sprzedu4 z punktów otwartvch

(straqany. kamy na wolnŁprzestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu województwa

wielkopolskiego (zamknięcie w/w miejsc nie później niz do dnia 28.03.ż020r.) przekaĄe w

załączenil wyjaśnienia i wytycme w w/w sprawie.

Powyższe informacje mviązane są z występującą w Polsce sytuacją epidemiczną wynikającąz

zagrożenia koronawirusem SARS CoV-02 w zakresie postępowania w obrocie towarów na

targowi skach, Otrzymane wytyczne proszę ptzekazać władzom samorządowym.

(podpisał)
Zastępca Wielkopolskiego Pństwowego Woj ewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

dr Jadwiga Kuczma Napierała
Specjalista epidemiolog

(podpis nieczytelny)

W załŁczeniu:
1, Wyłczrre do postępowania na targowiskach.

Otrzymuja:
l. Adresaci: PPIS woj, wielkopolskie -wszyscy
ż. a-a.
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Państwowi Powiatowi Inspektorzy
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Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w uzupełnieniu informacji zdnia24 marca

2020r. doĘczącĄ zamknięcia targowisk z wszystkich miejsc sprzedaĘ z punktów otwartvch

(stragany. kramy na wolnei przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach na obszarze Wielkopolski

przekaanje wyjaśnienia i wytycme w sprawie.

1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy działając na podstawie

§ l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r, w sprawie ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) w zwiryku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-Z oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwaIczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2079r., poz, 1239 ze zrrl.), informuje iż organy Państwowej

Inspekcji Sanitarnej posiadają uprawnienia do wydawania nakazów i zakazów słuzących zapobieganiu

oraz nlłaIczanhl zakażęń i chorób zakaźnych oraz zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu

których istnieje mozliwość przeniesienia zakażęnia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Wprowadzony w Polsce stan epidemii wywołanej koronawirusem SARS CoV-02 oraz szybkość

i łafwość rozprzestrzeniania się tego wirusa uzasadnia podjęcie decyzji doĘczącej zamknięcia

targowisk,

2. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka doĘczącej ewentualnych zagrożeh epidemicznych

wynikających ze sptzedazy towarów na targowiskach z miejsc otwartych (kramy, stragany) uznano, iż

handel taki moze stanowić zagtożenie zarówno dla klientów targowisk, jak i sprzedających, a Ęm
samym moze nviększać rozprzestrzęnianię się wirusa SARS-CoV-Z.

Biorąc pod uwagę, iz:

- gromadzenie się ludzi powyżej 50 osób (często na małej powierzchni placu targowiska) moze

utrudniać zachowanie bezpiecznej odległości zarówno między klientami oraz klientami, a obsługą

punktu sprzedaĘ,

- w duzym stopniu klientami realizującymi zakupy na targowisku są osoby starsze (powyżej 60 roku

Ęcia), a więc w grupie największego ryzykajeśli chodzi o stopień zakażenia wirusem i następstw

jego dzińanla,

- targowiska zlokalizowane są dość często w pobliżu przystanków autobusowych, ulic cry jezdni, na

których odbywa się ruch pieszych czy podróż,,ljących komunikacją miejską, co stwarza warunki do

szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na inne osoby,

- najczęściej fotmązapłaty jest forma gotówkowa,

- sptzedaż na otwaĘch stoiskach gdzie zachodzą potencjalne warunki do cyrk-ulacji powietrza

i przemieszczania się wirusa między klientami i sprzedającymi, ale także w kierunku żywności,

nieopakowanej, która podlega sprzedaĘ,

- często brak warunków na stanowiskach sprzeduZy do higienicznego mycia rąk, z uwagi na brak

dostępności bieżącq ciepłej i zimnej wody,

podjętodziałaniacęlemzminimalizowaniaryzykazakażęń.

3. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy otrzrymywał ze strony władz

samorządowych wiele informacji dotyczących licznego gromadzenia się |udzi na targowiskach



w miejscach sPrzedaĘ otwartej (stragany, 'kramy) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie,
tj. ograniezenia działalności targowisk w tym zakresie.

4, NaleĄ jednoznacmie wskazaó, iż powyższa zakazhandlu nie dotvczv obiektów o infrastrukturze
zamkniętej, tj. budYnków stĄch (zlokalizowanych na targowiskach), których właściciele §tosują

Procedury higienicme zabeąiecznnia osób oraz towarów w okresie epidemii CovID-lg,
JednoczeŚnie Pfaglę Poinformować, iż Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspeldor

SanitarnY dzińa cńY czas na rzecz zdrowia i Ęcia obywateli województwa wielkopolskiego,

Podejmując decYĄe mające na celu zapobieganie i minimalizowani e roryrzęstxzeniania się
koronawirusa §AR§ CoV-02 w obliczu trwającego stanu epidemicarego,


