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Działalność sportowa lub rekreacyjna prowadzona w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy

konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej.

Na każdym parkurze lub rozprężarni* (dalej też zwane „obiektem”) może przebywać w tym samym czasie nie więcej

niż 6 osób i 1 trener korzystający z tego parkuru lub rozprężarni, z wyłączeniem ich obsługi.
*słowo użyte w Rozporządzeniu, należy rozumieć jako rozprężalni

W trakcie jazdy konnej nie stosuje się obowiązku zakrywania ust i nosa. Ponadto wobec sędziego, trenera oraz

osoby uprawiającej sport na terenie obiektów wyłączono obowiązek zakrywania ust i nosa. W pozostałym

zakresie obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na zasadach obowiązujących regulacji zarówno osoby

przyjeżdżające jak i pracowników (na terenie ośrodka/klubu jak i w drodze do / w czasie powrotu do domu).

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z

szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej

grupie korzystających, a także zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i

sprzętu sportowego.

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, a także

zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób

ogranicza kontakt pomiędzy tymi grupami. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji

rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
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Rozporządzenie RM z dnia 2 maja 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

w odniesieniu do organizacji treningów sportowych i jazd rekreacyjnych 

na terenie ośrodków i klubów jeździeckich 
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Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 02.05.2020 R. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii



Zaleca się minimalizację liczby osób przebywających jednocześnie na terenie ośrodka/klubu/stajni – nie obejmuje to

pracowników i obsługi. Nie zaleca się zakazu oraz nadmiernego ograniczania wstępu trenerów, właścicieli koni, jeźdźców

i weterynarzy (bezpieczna wydaje się zasada 1 koń – 1 osoba dorosła, DZIECI do lat 13 MUSZĄ POZOSTAWAĆ POD

OPIEKĄ rodzica, opiekuna prawnego, dorosłego). Zakaz wstępu powinien objąć osoby na kwarantannie i z objawami grypy.

Wstęp na teren ośrodka/klubu/stajni gości, osób dowożących jeźdźców lub osób towarzyszących powinien zostać

ograniczony do niezbędnego minimum. Zaleca się aby ww. osoby pozostawały poza terenem ośrodka/klubu/stajni jeżeli

ich obecność nie jest wymagana przepisami prawa lub szczególną sytuacją.

W celu minimalizacji liczby osób i organizacji ich jednoczesnego pobytu na terenie ośrodka/klubu/stajni, a także ułatwienia

kontroli liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ośrodka/klubu/stajni, zaleca się prowadzenie grafików wizyt

i jazd na każdy dzień/tydzień z podaniem godzin otwarcia ośrodka, tak aby rozłożyć wizyty równomiernie na cały dzień.

Jednocześnie mogą poruszać się osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie (wyjątek – opieka nad dzieckiem

do 13 roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/o potrzebie kształcenia specjalnego

lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie). Zaleca się aby w czasie jazdy konnej

również zachować stosowne odległości.

Wymaganym jest zapewnienie pracownikom ośrodka/klubu/stajni rękawiczek jednorazowych/płynów do dezynfekcji rąk.

Osoby przebywające na terenie ośrodka/klubu/stajni (w tym pracownicy, jeźdźcy, weterynarze, opiekunowie) powinny mieć

zasłonięte usta i nos np. poprzez założenie maski ochronnej i a także nosić rękawiczki (np. jeździeckie).

Dodatkowo pracownicy i właściciele koni muszą mieć dostęp do wody i mydła. Zaleca się instalację dozowników

z płynem odkażającym w widocznych miejscach oraz dezynfekcję 2-3 razy dziennie włączników światła oraz miejsc

często dotykanych przez osoby przebywające w stajni.
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Proponowane wytyczne w zakresie bezpieczeństwa

Zalecenia na okres epidemii dla właścicieli ośrodków
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Źródło: rekomendacje przygotowane przez ekspertów OZWBJ. OZWBJ nie bierze odpowiedzialności za ich stosowanie i wdrożenie oraz skutki z nich wynikające.



Przy zapisach (głównie nowych, nie znanych osób) na zajęcia, szkolenia lub zawody zaleca się przeprowadzenie krótkiego wywiadu

epidemiologiczny w celu wychwycenia osób, które mogą stanowić zagrożenie. Ankieta epidemiologiczna powinna obejmować pytania na temat

przebywania na kwarantannie lub w izolacji, przebywania w regionie, gdzie toczy się aktualnie epidemia, styczność z chorym lub z osobą na

kwarantannie. Przeprowadzenie takiego wywiadu (ankiety) możliwe jest jedynie za zgodą osoby której dotyczy (rekomenduje się formę pisemną)

i z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zaleca się aby osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym nie przebywały na terenie stajni/klubu/ośrodka, w tym nie brały udziału w

zajęciach, szkoleniach lub zawodach przed upływem dwóch tygodni od wyżej wymienionych sytuacji.

Działaniem, które może ograniczyć ryzyko wstępu na teren stajni/klubu/ośrodka osoby chorej jest pomiar temperatury ciała na zasłoniętej części 

ciała (nadgarstek, szyja) – zalecanym jest aby osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia C były odsyłane do kontroli lekarskiej. Przeprowadzenie 

takiego pomiaru możliwe jest jedynie za zgodą osoby, której ono dotyczy (w uzasadnionych przypadkach możliwa jest odmowa wstępu na teren 

stajni/klubu/ośrodka).

Ośrodki jeździeckie powinny pozostawać w regularnym kontakcie z właściwym terytorialnie Powiatowym Inspektorem Sanitarnym celem oceny 

ryzyka prowadzonej działalności i w przypadku występowania lokalnych ognisk epidemicznych wstrzymywać działalność do czasu wygaszenia 

ogniska. W przypadku wystąpienia zachorowania wśród pracowników stajni/klubu/ośrodka należy rygorystycznie przestrzegać zasad izolacji i 

kwarantanny obejmując stosownymi procedurami osoby mające styczność z chorym po analizie grafików wizyt i jazd. 

Na terenie stajni/klubu/ośrodka ze względu na właściwości wirusa, który może przetrwać na powierzchniach kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt

godzin, zaleca się zwiększenie częstotliwości przeprowadzania procedur higienicznych i dezynfekcyjnych we wszystkich pomieszczeniach

używanych wspólnie, takich jak siodlarnie, paszarnie, toalety itp. Zalecaną metodą dezynfekcji jest umycie wodą z detergentem, a następnie

przetarcie powierzchni urządzań, sprzętu lub elementów konstrukcyjnych często dotykanych chusteczką nasączoną wodą ze środkiem

odkażającym lub można również rozważyć okresowe odkażanie całych pomieszczeń metodą fumigacji.
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Dodatkowe zalecenia eksperta ds. epidemiologicznych 

dla stajni/klubów/ośrodków jeździeckich
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Źródło: opinia eksperta Dr. Med. Paweł Grzesiowski do raportu OZWBJ „WPŁYW PANDEMII NA FUNKCJONOWANIE OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH I STAJNI W POLSCE” 
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