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Zapewnij bezpieczeństwo. 
Parki i atrakcje zewnętrzne
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Co znajduje się w tym informatorze?

- Zalecenia -

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Utrzymywanie 
dystansu fizycznego

Wielkość 
zbiorowisk

Zdrowe interakcje
Bezpieczne 

przestrzenie i 
warunki pracy

Elastyczność 
operacyjna 

i monitorowanie

Wymagania dotyczące ostrożnego ponownego otwarcia 
działalności miasta Chicago:

Granice fizycznej 
odległości między 

osobami

Ograniczenia 
zbiorowisk ludzkich

Sprzęt ochronny

Korzystanie ze 
sprzętu ochronnego

Wymagania higieniczne

Zachęcanie do 
utrzymywania higieny w 

kontaktach międzyludzkich 
(np. mycie rąk)

Wejścia Elastyczne modele

Standardy 
czyszczenia

Elastyczność 
operacyjna

Wytyczne w 
formie wizualnej

Wytyczne dotyczące 
podróżowania

Warunki w miejscu 
pracy

Wykonywanie testów 
/ monitorowanie

Warunki dostępu do 
przestrzeni przy 
wejściu/wyjściu

Działania mające na 
celu odkażenie 

przestrzeni

Artykuły higieniczne i 
wytyczne zamieszczone 

w przestrzeni

Ocena ruchu pieszego, 
wentylacji itp. 

Elastyczność w zakresie 
zwolnień lekarskich, 

pracy zdalnej (w miarę 
możliwości)

Działania wspierające 
elastyczność operacyjną 

(np. praca na wielu 
zmianach)

Ograniczenia w 
przemieszczaniu się osób 

między placówkami

Zapewnienie dostępu 
do testów i procedur 

monitorowania
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- Zalecenia -

Jakie mogą być różnice?

1 4Biegacze, rowerzyści i 
spacerowicze zachęcani 
są do zachowania 
dystansu minimum 6 stóp
podczas ćwiczeń. 

Grupy społeczne powinny 
utrzymywać dystans 
społeczny w otwartych 
przestrzeniach

2 Zajęcia na świeżym 
powietrzu ograniczone są 
do sportów 
bezkontaktowych
wyłącznie w małych 
grupach

Osoby odwiedzające parki i 
atrakcje plenerowe 
zobowiązani są do ciągłego 
noszenia okryć twarzy

5

3 Place zabaw są 
tymczasowo zamknięte

1

2

3
4

5
6

Oznakowanie wizualne 
umieszczone na terenie 
całego parku, dotyczące 
zdystansowania społecznego, 
odpowiednich środków 
ochrony osobistej i nie tylko

6

Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Przykład objaśniający OSTROŻNE PONOWNE 

OTWARCIE (faza III)
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Zdrowe interakcje

Zapewnić minimum 6 stóp odległości 
pomiędzy wszystkimi osobami, jeśli to 
możliwe
• Zapewnienie dystansu społecznego w większych 

przestrzeniach publicznych (np. parkach) za 
pośrednictwem wyspecjalizowanego personelu

• Jeśli dotyczy, kontrola na bramce / wejściu do 
atrakcji

• Wykorzystanie barier fizycznych (np. bramek 
tymczasowych) do regulowania przepływu ruchu 
pieszego w przewężeniach.

• Należy przypominać biegaczom i spacerowiczom 
o konieczności zachowania dystansu 6 stóp 
podczas ćwiczeń.

• Ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu 
tylko do sportów bezkontaktowych; zamknięcie 
innych boisk (np. koszykówka)

- Zalecenia -

Ograniczenie pojemności i liczby 
zgromadzonych osób na otwartej przestrzeni 
do nie więcej niż 10
• Ograniczenie liczby zgromadzonych osób do nie 

więcej niż 10 w dużych publicznych i prywatnych 
przestrzeniach zewnętrznych (np. parkach) za 
pośrednictwem dedykowanego personelu.

• Ograniczenie pojemności do 25% w przypadku 
elementów wewnętrznych dla zewnętrznych 
obiektów (np. toalet, domków polowych i 
wewnętrznych przestrzeni wystawowych), również 
podczas niesprzyjających warunków pogodowych 
(chyba że uniemożliwienie osobom dostępu do 
schronienia stanowiłoby zagrożenie dla 
bezpieczeństwa).

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wielkość 
zbiorowisk

Utrzymywanie 
dystansu 

fizycznego
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne 
Zdrowe interakcje

• W zewnętrznych i wewnętrznych wspólnych 
przestrzeniach należy nosić maski przykrywające 
nos i usta (z wyjątkiem osób cierpiących na pewne 
schorzenia, które wykluczają używanie takich
osłon). 

• Jeśli to możliwe, tam gdzie wymagany jest bliski 
kontakt (np. w budkach biletowych), należy 
stosować bariery fizyczne (np. pleksiglas) lub 
osobiste osłony twarzy.

Zapewnienie okryć twarzy dla wszystkich 
osób; wyposażenie ochronne zapewnione 
wszystkim pracownikom

- Zalecenia -

• Używanie oznakowań, w celu przypomnienia 
uczestnikom i personelowi o odpowiednich 
protokołach higieny

• W przypadku zamkniętych atrakcji na świeżym 
powietrzu, należy zainstalować urządzenie do 
higieny rąk lub stacje do mycia rąk łatwo 
dostępne dla uczestników i personelu.

• Zapewnienie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracowników związanych z 
COVID-19 po pierwszym powrocie do pracy

Zachęcanie do mycia i dezynfekcji rąk 
wszystkich gości

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Sprzęt 
ochronny

Wymagania 
higieniczne
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Bezpieczne przestrzenie i warunki pracy

Ustalenie wymagań zdrowotnych dla osób i 
pracowników, którzy mają wejść na teren 
zakładu 
• Przed wyjściem z domu wszystkie osoby powinny 

przebadać się pod kątem objawów choroby, a w 
razie ich wykrycia – pozostać w domu.

• W punktach wejścia należy umieścić znaki 
informujące o tym, że uczestnicy nie powinni 
wchodzić na teren obiektu, jeśli są źle traktowani 
lub mają objawy COVID-19 (np. umowa 
niewerbalna).

• Przed wejściem pracownicy powinni przejść 
badania przesiewowe w kierunku COVID-19 (np. 
wypełnić kwestionariusz – patrz załącznik).

• Zamknięte baseny

- Zalecenia -

Utrzymanie zapobiegających kontaktowi
standardów czyszczenia przedmiotów o 
wysokiej częstotliwości wykorzystania
• Należy regularnie dezynfekować często dotykane 

przedmioty (np. przycisk wywołania na przejściu 
dla pieszych, klamki drzwiowe)

• Miejsca zamknięte, w których częste codzienne 
sprzątanie nie jest możliwe (np. place zabaw)

• Eliminacja dostępu do wysoce dotykowych i 
niepotrzebnych powierzchni (np. interaktywnej 
grafiki)

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wejścia

Standardy 
czyszczenia
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Bezpieczne przestrzenie i warunki pracy

Używanie oznaczeń, ogłoszeń i znaczników 
wizualnych

• Oznaczenia dla uczestników dotyczące 
protokołów i zaleceń zdrowotnych

• Należy w miarę możliwości proaktywnie 
informować o standardach i oczekiwaniach 
uczestników (np. okrycia twarzy, zdystansowanie 
społeczne) przed przyjazdem (np. poprzez stronę 
internetową, e-mail)

• Po uzgodnieniach niewerbalnych, że uczestnicy 
nie będą wychodzić na zewnątrz, jeśli mają 
jakiekolwiek objawy COVID-19

- Zalecenia -

Optymalizacja przepływu ruchu

• Regulacja przepływu ruchu pieszego w 
przewężeniach

• Jeżeli jest to wykonalne i ma zastosowanie, należy 
ustalić ścieżki kierunkowe, korytarze, drzwi lub 
przejścia dla ruchu pieszego (wewnętrznego i/lub 
zewnętrznego)

• Należy stosować się do odpowiednich wytycznych 
inżynieryjnych dotyczących eksploatacji systemów 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

• W miarę możliwości należy zwiększyć przepływ 
powietrza w przestrzeniach wewnętrznych (np. 
otworzyć okna, zamontować system 
wentylacyjny), zgodnie z wytycznymi CDC.

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Miejsce
pracy

Wytyczne w 
formie 

wizualnej

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Operacje i monitorowanie

W miarę możliwości należy ograniczyć pracę 
wymagającą fizycznego kontaktu

• Zapewnienie możliwości pracy na odległość, gdy 
jest to możliwe, dla pracowników innych niż 
niezbędni

• Zidentyfikowanie zespołów niezbędnych 
pracowników w celu ograniczenia nakładania się 
na siebie obowiązków pracowniczych

- Zalecenia -

Wdrożenie zapobiegawczych środków 
płatniczych, np.

• Jeśli jest to praktyczne i możliwe, należy zachęcać 
do transakcji bezgotówkowych (np. w przypadku 
atrakcji z biletami)

• W stosownych przypadkach należy ograniczych 
obecność tylko do rezerwacji (np. dla atrakcji 
objętych biletem)

Należy ograniczyć niepotrzebne podróże 
służbowe

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

• W stosownych przypadkach należy ograniczyć 
podróże personelu do wielu miejsc

Elastyczne 
modele

Elastyczność 
operacyjna

Wytyczne 
dotyczące 

podróżowania
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Operacje i monitorowanie

- Zalecenia -

Należy przestrzegać wytycznych CDPH i 
CDC dotyczących protokołów 
wykonywania testów i monitorowania 

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wykonywanie 
testów / 

monitorowanie
• Jeśli u pracownika wystąpiły objawy COVID-19, 

przed powrotem do pracy musi on przestrzegać 
wszystkich wytycznych CDC.

• Jeśli test wykryje u pracownika obecność wirusa 
COVID-19, należy wykonać czyszczenie i 
dezynfekcję zgodnie z wytycznymi CDC.

• Każda osoba, która weszła w bliski kontakt ze 
współpracownikiem lub inną osobą, u której 
zdiagnozowano COVID-19, powinna odbyć 
kwarantannę zgodnie z wytycznymi CDC.

• Jeśli w okresie 14 dni w sklepie wystąpiły 2 lub 
więcej przypadków możliwych zachorowań, 
pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia ich 
w CDPH.

• W razie licznych zachorowań wykrytych w miejscu 
pracy należy przestrzegać wytycznych i zaleceń 
ustanowionych przez CDPH.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Załącznik

- Zalecenia -

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Mycie rąk: Dokładne mycie rąk mydłem i wodą przez 
co najmniej 20 sekund lub używanie żelu do 
dezynfekcji rąk, który eliminuje wirusa powodującego 
COVID-19. 

Środki ochrony indywidualnej: Środki ochrony 
indywidualnej (np. maski, gogle, osłony twarzy); 
wymagania różnią się w zależności od branży i 
konkretnych okoliczności

Utrzymywanie dystansu społecznego: Co najmniej 
180-centymetrowy dystans fizyczny między osobami 
lub grupami.

Zbiorowiska: Zaplanowane lub spontaniczne 
wydarzenia, podczas których osoby wchodzą w bliską 
interakcję (<180 cm) z ludźmi spoza domowego kręgu 
i przebywają z nimi przez dłuższy czas

Badania przesiewowe: Procedura odpowiadania na 
pytania przed rozpoczęciem zmiany. W zależności od 
wytycznych Komisarza Zdrowia pytania mogą brzmieć 
następująco:

• Czy w ciągu ostatnich 24 godzin Twoja temperatura 
wynosiła ponad 37,7 stopni Celsjusza i czy zażyłeś/-aś 
leki przeciwgorączkowe, zmniejszające temperaturę 
ponad 37,7 stopni Celsjusza?

• Czy wystąpił u Ciebie kaszel, którego nie można 
powiązać z innym stanem chorobowym?

• Czy wystąpił / pogorszył się u Ciebie ból gardła, 
którego nie można powiązać z innym stanem 
chorobowym?

• Czy wystąpiła u Ciebie zadyszka, której nie można
powiązać z innym stanem chorobowym?

• Czy ostatnio wystąpiła u Ciebie całkowita 
utrata smaku/węchu? 

Kwestionariusz 
badań 

przesiewowych

Słownik
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Zapewnij bezpieczeństwo. Parki i atrakcje zewnętrzne
Zasoby dotyczące zdrowia publicznego

- Zalecenia -

Krajowe źródła informacji o dalszych 
wytycznych

CDC - Wskazówki dotyczące spotkań i wydarzeń społecznych: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-
events/index.html

CDC - Poradnik dla parków i obiektów rekreacyjnych: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-
rec/index.html

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wszystkie linki znajdujące się w tym dokumencie zamieszczono w celach 
poglądowych i informacyjnych; nie są one wyrazem propagowania 
przez urząd miasta Chicago jakiegokolwiek produktu, usługi czy opinii 
korporacji, organizacji ani osoby. Urząd miasta Chicago nie ponosi 
odpowiedzialności za adekwatność, legalność lub treść zewnętrznych 
witryn ani dalszych odnośników. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania 
związane z treścią tych witryn, należy skontaktować się bezpośrednio z 
jej właścicielem.

Ogólne wytyczne 
dotyczące 

miejsca pracy

Zastrzeżenie

Wskazówki dla 
szkół

CDC – Działania i inicjatywy wspierające walkę z COVID-19 i plan 
prezydencki zmierzający do ponownego otwarcia Ameryki: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC – Wytyczne dla firm i miejsc pracy 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA Wskazówki, jak przygotować miejsce pracy w czasie pandemii 
COVID-19: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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