EP.NE.72.16.2022

Warszawa, dnia 06 kwietnia 2022 r.

Wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
w

nawiązaniu

do

dokumentu

pn.

„Wytyczne

Głównego

Inspektora

Sanitarnego

dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce”,
proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Informuję, iż w związku z wejście z życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679) została zniesiona
większość obostrzeń obowiązujących podczas pandemii m.in. w tym od dnia 28 marca nie ma
obowiązku izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek (wyjątek stanowią podmioty,
w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w apteki). Rozporządzenie jest aktem
nadrzędnym wobec wytycznych. W związku ze zniesieniem większości obostrzeń, Główny
Inspektor Sanitarny nie planuje wydawania nowych wytycznych w przedmiotowym zakresie.
Przy organizacji przedsięwzięć w zakresie pielgrzymek zaleca się stosowanie ogólnych
zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym m.in.:


osoby

uczestniczące

w

pielgrzymkach

nie

powinny

mieć

objawów

wskazujących na chorobę zakaźnej;


stosowanie zasad higieny podczas pielgrzymki: częste mycie rąk (w tym m.in.
przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;



podczas pielgrzymki należy zadbać o właściwe warunki higieniczno – sanitarne
(w zależności od jej charakteru - piesza, autokarowa, kilkudniowa, jednodniowa
itp.), w tym m. in. należy zapewnić dostęp do bieżącej wody, środków myjących;



organizacja miejsca, w którym w przypadku wystąpienia objawów choroby
zakaźnej u osoby biorącej udział w pielgrzymce będzie możliwość jej
odizolowania;



w przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie trwania pielgrzymki
wskazujących na chorobę zakaźną, osoba chora powinna niezwłocznie
uzyskać poradę lekarską;



zapewnienie bezpiecznych warunków przygotowywania i spożywania posiłków
oraz spożywanie produktów wyłącznie znanego pochodzenia.

Jednocześnie mając na uwadze istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się chorób
przenoszonych droga oddechową, w tym zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w dużych
skupiskach ludzi oraz fakt, iż na terenie Polski nadal obowiązuje stan epidemii zgodnie z
obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 340), pomimo braku obowiązku
prawnego, nadal zalecane jest noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych i skupiskach
ludzi oraz stosowanie ogólnych zasad DDM+W (dystans, dezynfekcja, maseczka, wietrzenie).
Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania zakażeń SARS-coV-2 zalecane jest
szczepienie przeciw COVID-19. Dostępne szczepionki p/COVID-19 są wysoce skuteczne w
ochronie przed chorobą wymagającą hospitalizacji i ciężkimi objawami COVID-19. Przyjęcie
szczepionki chroni nie tylko osobę, która poddała się szczepieniu, ale również zwiększa
szansę przerwania łańcucha zakażeń i potencjalnie chroni kolejne osoby przed zakażeniem
SARS-CoV-2. Dlatego niezmiernie ważne jest promowanie szczepień również wśród osób
planujących wzięcie udziału w pielgrzymce.
Z poważaniem
Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Rozdzielnik:
1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – wszyscy
2. Urząd Wojewódzki – wszystkie
3. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Episkopatu Polski,
skep@episkopat.pl
4. o. Arnold Chrapkowski – Generał Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze
w Częstochowie, furta@jasnagora.pl
5. o. Krzysztof Wendlik, Kierownik Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, Przeor
Klasztoru Paulinów, warszawa@paulini.pl
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