Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczecinie
Oficjalny sezon kąpielowy w Polsce może trwać od 1 czerwca do 30 września,
a wakacyjne plażowanie i korzystanie z akwenów wodnych, szczególnie
w okresie upałów jest bardzo popularne.
Jak rozpoznać kąpielisko?
1. jest strzeżone przez ratowników,
2. jest prawidłowo oznakowane (tablica informacyjna, flaga) oraz posiada
regulamin, który określa warunki bezpiecznego korzystania z niego,
3. posiada wyznaczony bezpieczny obszar do kąpieli
(boje wyznaczające strefę bezpiecznej kąpieli),
4. jest pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
5.Posiada organizatora, czyli osobę lub jednostkę organizacyjną prowadzącą
kąpielisko.
PAMIĘTAJ !!!
Wywieszona na maszcie kąpieliska
czerwona flaga oznacza
bezwzględny zakaz kąpieli.

Gdzie znaleźć kąpielisko?
Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego
kąpieliska zeskanuj kod lub odwiedź stronę
internetową Serwisu kąpieliskowego pod
adresem: https://skgis.gov.pl

Opracowanie: Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie

ZALECENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE

Zabronione jest korzystanie z kąpielisk w przypadku przebywania
na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą
przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Zachowaj dystans
społeczny

Stosuj środki ochrony
zgodnie z regulacjami
obowiązującego prawa.
Podczas kąpieli w wodzie
nie musisz zasłaniać nosa
i ust.

Unikaj zatłoczonych
plaż/miejsc lub
zgromadzeń na terenie
kąpieliska.

Zasłaniaj usta i nos
(z użyciem chusteczki)
podczas kaszlu i
kichania.

Korzystaj z własnego
sprzętu turystycznego,
przyborów toaletowych
(koce,pledy, leżaki, maty,
ręczniki, sprzęt do nauki
lub ułatwienia pływania,
sprzęt ochronny).

Dbaj o higienę rąk ! –
często myj ręce wodą
z mydłem oraz/lub
dezynfekuj ręce, po
skorzystaniu z toalety, także
po kontakcie z wszelkimi
powierzchniami/urządzeniami
publicznego użytku.

Zachowuj czystość
w otoczeniu, wyrzucaj odpady do
właściwych pojemników, zgodnie z zasadami
segregacji o ile to możliwe.

Nie korzystaj z kąpielisk w
przypadku złego samopoczucia i
podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji
oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
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