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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  

W KONINIE 
 
Telefony: 

- informacja o numerach wewnętrznych 

 

6324390 52 

ul. Staszica 16  

62-500 Konin  

skr. pocztowa 28 Konin 1   

www.psse-konin.pl 

- PPIS w Koninie 632439052 

- faks 632464950 

- e-mail                      psse.konin@pis.gov.pl 

- numer NIP 

- REGON 

6651743952 

000778188-00024 

- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Żywności  

i Żywienia  

 ul. Noskowskiego 4 

632464973 

632464979 

632464980 

oryginał/kopia 

ON.HŻ-073-8-9/20 Konin, dnia 27 marca 2020 r. 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w nawiązaniu do pisma własnego  

z dnia 25 marca 2020 r., znak ON.HŻ-073-8-9/20, dotyczącego nakazu wstrzymania z dniem  

28 marca 2020 r. sprzedaży żywności z otwartych punktów zlokalizowanych na targowiskach,  

w związku z pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 26 marca 2020 r., znak DN-HŻ.9011.111.2020 informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny 

przedstawił ostateczne stanowisko w zakresie sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na 

wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu województwa wielkopolskiego 

(których zamknięcie miało nastąpić z dniem 28 marca 2020 r.). 

W załączonych wytycznych, dostępnych na stronie internetowej GIS pod adresem – 

https://gis.gov.pl/aktualności/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc--zalecane-

dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/ wskazano 

wymagania i zasady dla sprzedawców prowadzących m. in. sprzedaż żywności na targowiskach, ale 

także innych produktów tj.: 

1. zasady higieny rąk, oddychania i zabezpieczenia przed kaszlem,  

2. zasady bezpieczeństwa żywności,  

3. ograniczenia bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, 

duszności,  

4. zachowania bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca 

(min. 1,5 m),  

5. w miarę możliwości korzystanie, głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach 

handlowych.   

 Powyższe zasady obowiązują nie tylko sprzedawcę prowadzącego handel na targowisku ale także 

zarządców targowisk. W tym zakresie bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, 

zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie mycia  

i dezynfekcji toalet. Wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi 

środkami, dbałość o odstępy między klientami np.: informacje w formie plakatów jak myć ręce  

w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeżeli to konieczne ograniczenie liczby klientów 

przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko 

pojemników z płynem dezynfekcyjnym.  
 

http://pssekonin.pis.gov.pl/
mailto:psse.konin@pis.gov.pl
https://gis.gov.pl/aktualności/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc--zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/
https://gis.gov.pl/aktualności/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc--zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/


 

Strona 2 z 2 

 W przypadku, spełnienia ww. wymagań obrót towarami, w tym żywnością na targowiskach może 

być prowadzony.  

 Gdy wskazane wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć 

decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów o ograniczeniu działania części lub całości 

targowiska/bazaru, co oznacza, iż decyzję o funkcjonowaniu targowiska  lub punktów sprzedaży 

podejmuje zarządca targowiska. 

 Wobec powyższego proszę o przekazanie informacji w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r.  

o działaniach powziętych w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu, o którym mowa  

w niniejszym piśmie, dotyczących realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na 

celu zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów dokonujących zakupów na lokalnych 

targowiskach/bazarach, a w szczególności:  

 w jaki sposób regulowany jest przepływ klientów korzystających z zakupów na targowisku i czy 

zastosowany sposób umożliwia utrzymanie bezpiecznej odległości między osobami,  

 czy na targowisku zostały wywieszone informacje dla klientów i sprzedawców o konieczności 

utrzymywania zasad w zakresie m. in.: bezpiecznej odległości między osobami, stosowania higieny 

kaszlu i kichania, utrzymywania odpowiedniej higieny rąk,  

 czy opracowane zostały harmonogramy mycia i dezynfekcji ustępów dla sprzedawców i klientów i czy 

wykonane czynności potwierdzane są odpowiednimi zapisami, przez osoby wykonujące te czynności, 

 czy we wszystkich toaletach udostępnione są informacje w formie plakatów jak skutecznie myć ręce,  

 czy targowisko zostało wyposażone na wejściu w pojemniki z płynem dezynfekcyjnym dla klientów.    

 
 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat (ePUAP)  
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