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Proponowane środki bezpieczeństwa, do zastosowania po otwarciu parku 

1 ŚRODKI KONTROLI OCHRONY PRACOWNIKÓW  

Kwarantanna i wywiad środowiskowy dla osób powracających do pracy po dłuższym 
zwolnieniu lekarskim. 
Dwutygodniowa kwarantanna lub test na COVID-19 dla pracowników z zagranicy.  

Pomiar temperatury ciała w przypadku jakiegokolwiek złego samopoczucia. . 
Zapewnienie każdemu pracownikowi maseczek jednorazowych lub wielokrotnego 
użytku (min. 4 sztuki /osoba) 
Zapewnienie wszystkim pracownikom jednorazowych rękawiczek lub rękawiczek ba- 
wełnianych wielokrotnego użytku.  

Wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej 
podczas wykonywania czynności służbowych (np.1 pojemnik żelu 
antybakteryjnego /osoba)  

Przeprowadzenie instruktarzy i szkoleń.  

Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich 
zapleczach gastronomicznych oraz pomieszczeniach socjalnych. Instalacja ścian 
ochronnych np. plexi przy wszystkich stanowiskach kasowych.  

Szkolenia specjalistyczne dla konkretnych stanowisk:  

Skuteczne mycie rąk. 
Podstawowe zasady higieny podczas kaszlu i kichania. Mycie i dezynfekcja otocze-
nia.  

Dezynfekcja urządzeń, wagoników, wejść do urządzeń. Normy sanitarne do bez-
piecznego przygotowywania posiłków.  

2 ŚRODKI OCHRONY I KONTROLI GOŚCI  

Instalacja oraz udostępnienie stacji dezynfekujących według następujących kryte- 
riów:  

Udostępnienie swobodnego dostępu i możliwości zakupu maseczek we wszystkich 
sklepach czynnych na terenie parku oraz na wejściu w maseczkomatach lub jeżeli 
takie nie istnieją – w kasach biletowych. 
Na możliwość pomiaru temperatury dla wszystkich Gości wchodzących na teren Par-
ku.  

Umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo tj. poprzez platformy online lub w bile- 
tomatach. 



stowarzyszenia.stiar@gmail.com
facebook: Stowarzyszenie.STiAR

Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych
40-094 Katowice, ul. Słowackiego 16

                                                                                                                                                                      

Umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasa- 
ch biletowych, sklepach na terenie Parku.  

Wejścia główne, bramy wejściowe – minimum 1 dezynfekator na każde 50m2 po- 
wierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych.  

Przystanki – 1 dezynfektor na każdy przystanek. 
Alejki i drogi – 1 dezynfekator na każdy odcinek 50m drogi.  

Punkty gastronomiczne – 1 dezynfektor na każdy punkt gastronomiczny lub restau-
rację. Dodatkowo jeżeli przy punkcie funkcjonują ogródki, tarasy konieczny jest 1 
dezynfektor dodatkowy. Ilośc dezynfektorów zależy od ilości ogródków i tarasów w 
danym punkcie. Wejścia do atrakcji – min. 1 dezynfektor przed wejściem do atrak- 
cji.  

Sklepy – min. 1 dezynfektor na każdy sklep. 
Salony gier, place zabaw - min. 1 dezynfektor na każdy punkt.  

Informacja i profilaktyka: 
3 PROCEDURY DODATKOWE  

Stworzenie oddziału pracowników zajmujących się wyłącznie dezynfekcją powierzch-
ni często używanych i dotykanych:  

Codzienna dezynfekcja obiektu i pomieszczeń zgodnie ze standardami WHO i ECDC 
metodą zamgławiania, po zamknięciu Parku.  

Stworzenie ulotki informacyjnej zawierającej podstawowe informacje dotyczące za- 
chowań i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspek- 
torat Sanitarny.  

Zamieszczenie tablic informacyjnych obok każdego dezynfekatora. 

Zamieszczenie tablic informacyjnych zawierających informację o stosowaniu się do 
profilaktyki i zasad bezpieczeństwa. Na każde 20000m2 obiektu przypada 1 pracow-
nik.  

Dezynfekcji podlegają wszystkie barierki, klamki, poręcze, blaty, lady, uchwyty z 
którymi styczność mają Goście.  

Specjalistyczna grupa obsługuje obiekt przez cały czas jego funkcjonowania.  


