
EP.NE.743.106.2020 Warszawa, dnia 18 czerwca 2020

Pani Alicja Darkowska-Kowalska
Dyrektor Zarządu
Fundacja BSK AA w Polsce
ul. Chmielna 20

biuro@aa.org.pl
dz@aa.org.pl 

Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na e - mail z dnia 09.06.2020 r. dotyczący reguły sanitarnych podczas 

organizowania spotkań członków wspólnoty anonimowych alkoholików, przekazuję 

informacje w sprawie.

Zgonie z § 15. ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz.964 z późn. zm.) do odwołania zakazuje się organizowania innych 

niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem 

spotkań do 150 osób. Wobec powyższego organizacja spotkań grup wsparcia anonimowych 

alkoholików może się odbywać, z ograniczeniem uczestników do liczby 150 osób.

Główny Inspektor Sanitarny, prowadząc swoją działalność zapobiegawczą 

i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, działa na podstawie i w granicach 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizując swoje ustawowe kompetencje we 

współpracy z innymi organami administracji publicznej. Nie jest, zatem właściwy 

i kompetentny do autonomicznego określania zasad postępowania w jednostkach 

organizacyjnych lub instytucjach, które są nadzorowane lub podlegają innym organom 

administracji publicznej. 

W związku z powyższym prosimy o opracowanie przez poszczególne kluby AA, 

specyficznych dla siebie procedur mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
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koronawirusa (SARS-CoV-2). Procedury powinny uwzględniać indywidualne zasady 

postępowania dla danego klubu AA, z uwzględnieniem specyfiki miejsca, w którym 

organizowane jest spotkanie oraz aktualnych przepisów prawa. Przy opracowywaniu 

specyficznych procedur zalecam korzystanie z umieszczonych na stronach internetowych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych w zakresie 

koronawirusa (SARS-CoV-2) https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-

stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/    

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia -„Bezpieczna organizacja 

imprezy/spotkania” ). 

Poniżej przedstawiam ogólne, proponowane zasady przeprowadzenia spotkania AA:

1. Zaleca się zorganizowanie spotkania członków AA na otwartym powietrzu 

z zachowaniem odległość, co najmniej 2 m miedzy osobami, bądź zakrycia przez 

uczestników zebrania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy.

2. W przypadku zorganizowania spotkania członków AA w pomieszczeniu zaleca się:

 zachowanie odległość, co najmniej 2 m między osobami z równoczesnym 

zakryciem przez uczestników zebrania ust i nosa, 

 zapewnienie środka do dezynfekcji rąk (bądź rękawiczek jednorazowych) 

i ewentualnych przedmiotów używanych podczas spotkania (np. długopisu),

 dezynfekcję przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały 

jednorazowe, 

 aby drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają 

się osoby uczestniczące w spotkaniu były otwarte, w miarę możliwości tak, 

aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać). Jeżeli ze względów 

bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty 

i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być regularnie 

dezynfekowane,

 w pomieszczeniu, w którym odbywa się spotkanie otwarcie okien w celu 

zapewnienia dopływu świeżego powietrza. Jeśli jest to niemożliwe np. ze 

względu na pogodę pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone w tym, 

przed spotkaniem, nie rzadziej, niż co godzinne w trakcie zebrania.

Ponadto zaleca się przestrzeganie rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny 

zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa (https://gis.gov.pl/bez-
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kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/), których 

stosowanie pozwoli zredukować ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 m. in. podczas 

przeprowadzania spotkań członków wspólnot AA, pod warunkiem ich stosowania.

Jednocześnie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny na stronie www.gis.gov.pl na 

bieżąco publikuje informacje dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz komunikaty 

dotyczące wymagań, jakie powinny zastać spełnione w celu ograniczenia skutków 

zdrowotnych epidemii. Zachęcam również do korzystania ze strony internetowej 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/  jako źródła wiarygodnych informacji w sprawie 

zagadnień związanych z koronawirusem oraz innych instytucji rządowych.

Z poważaniem

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/
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