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WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR SANITARNY 

Telefony: 
- informacja o numerach 
- wewnętrznych 

 
 
61 854-48-00 

- WPWIS   61 852-99-18 
- fax 61 852-50-03                                                                          
- e-mail WPWIS  
- e-PUAP 

sekretariat@wssepoznan.pl 
/wssepoznan/SkrytkaESP 

- Oddział HŻiŻ 61 854-48-13 
- fax                         61 854-48-12 
- e-mail  sekretariat.hz@wssepoznan.pl 

ul. Noskowskiego 23 
61-705 Poznań 

NIP 778 11 71 963 
REGON 000294065 

BDO 000207899 
www.wsse-poznan.pl 

 
 
                         Poznań, 26 marca 2020r. 

DN-HŻ.9011.111.2020 

Spółdzielnia Mieszkaniowa OSIEDLE 

MŁODYCH w Poznaniu, 

os. Piastowskie 16, 

61-148 Poznań 

biuro@osiedlemłodych.pl 

 

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie § 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 

dotyczącego ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 

522) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 

1239 ze zm.), a także na podstawie otrzymanych w dniu 25 marca 2020r. wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, przedstawia 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 28.03.2020r.). 

W załączonych wytycznych (dostępnych, także na stronie internetowej GIS pod adresem - 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/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 zabezpieczania przed kaszlem; 

2. zasady bezpieczeństwa żywności; 

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

kaszel, duszność; 

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

sprzedawca (min. 1,5 metra); 

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

handlowych. 
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Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 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 jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających 

jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z 

płynem dezynfekcyjnym). 

W przypadku 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. 

Powyższe wytyczne wraz ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

25.03.2020r. powinny być skonsultowane pomiędzy Państwowymi Powiatowymi Inspektorami 

Sanitarnymi, a władzami samorządowymi i zarządcami, takich miejsc sprzedaży. Należy ocenić czy 

wymagania w zakresie handlu na targowiskach i placach miejskich są spełnione w stosunku do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku braku spełnienia w/w zasad należy 

ograniczyć sprzedaż w tych miejscach - w części lub całości. 

(podpisał) 
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
      Inspektora Sanitarnego 
 
     dr Jadwiga Kuczma Napierała 
       Specjalista epidemiolog 
          (podpis nieczytelny) 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
W załączeniu: 
1. Wytyczne GIS z dnia 25.03.2020r. w zakresie sprzedaży na targowiskach. 
 
 
 
B.K. 
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Poznaniu, 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23, sekretariat@wssepoznan.pl , Tel. 61854-48-91 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę 
Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@wssepoznan.pl 

3.  Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających  
z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 322), mających na celu ochronę 
zdrowia i życia ludzkiego. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane 
podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony  
i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw  na mocy przepisów prawa, którym 
WSSE w Poznaniu sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione 
Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi WSSE w 
Poznaniu zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów 
informatycznych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze 
zm.). 

 
 


