
 

Warszawa, 6.03.2020 r.  

KORONAWIRUS Q&A 

1. Czym jest koronawirus? 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia 

się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

2. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

 Częste mycie rąk używając mydła i wody. 

 Przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa.  

 Zachowanie co najmniej metra odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

3. Kto jest najbardziej narażony? 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,  

z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 

4. Czy Polska jest gotowa na wystąpienie przypadku koronawirusa?  

Wszystkie procedury są wdrożone i pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. Apelujemy, by 

zachować rozsądek i postępować zgodnie z zaleceniami, które są na stronach Ministerstwa 

Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Polska jest przygotowana na zarządzenie kryzysowe i sytuacje awaryjne. Mamy odpowiedni 

sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej a w budżecie państwa są 

zarezerwowane środki na wszelkie działania zaradcze oraz ewentualne leczenie.  

5. Co robi Ministerstwo ws. koronawirusa?  

W Ministerstwie Sportu pracownikom, zostały przedstawione najważniejsze informacje  

i zalecenia sanitarne. Resort stale monitoruje sytuację i jest w kontakcie m.in. ze służbami, 



 

zespołem do spraw oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców w związku ze światową 

epidemią koronawirusa, Dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu, władzami polskiego Komitetu 

Olimpijskiego.  

6. Czy polscy sportowcy, którzy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 

są bezpieczni? 

Ministerstwo Sportu na bieżąco monitoruje sytuację. Został powołany specjalny zespół do 

spraw oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców w związku ze światową epidemią 

koronawirusa. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Instytutu Sportu – Państwowego 

Instytutu Badawczego oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Na bieżąco 

monitorowana jest sytuacja związana z epidemią koronawirusa w kontekście przygotowań 

polskich sportowców do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.  

Został powołany specjalny zespół do spraw oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu 

badawczego oraz Centralnego Ośrodka medycyny Sportowej. Podczas ostatniego posiedzenia 

członkowie zespołu zapoznali się m.in. z: wykazem imprez sportowych odwołanych lub 

przeniesionych przez światowe federacje w letnich i zimowych sportach olimpijskich, 

wykazem miejsc pobytu polskich sportowców na zawodach i zgrupowaniach zagranicznych  

w miesiącach marzec-kwiecień. Zespół zarekomendował także rezygnację z pobytów polskich 

reprezentacji we Włoszech oraz krajach Azji w najbliższych dwóch miesiącach. Ponadto 

zarekomendowano odwołanie lub zmianę terminu dużego turnieju dla młodych szermierzy  

„Challange Wratislavia” we Wrocławiu w terminie 19-23 marca br.  

7. Jestem przedstawicielem polskich związków sportowych. Z kim kontaktować się 

w zakresie medycznym oraz w zakresie organizacji szkolenia?  

Kontakt dla przedstawicieli Polskich Związków Sportowych:  

 zakresie medycznym  



 

COMS dr med. Hubert Krysztofiak Tel:+48601354155  

COMS dr med. Jarosław Krzywański Tel:+48601895948 

 w zakresie organizacji szkolenia  

Zespół Metodyczny dr Jerzy Skucha Tel:+48722087480 

Zespół Metodyczny Urszula Jankowska Tel:+48724765902  

8. Czy, w związku z epidemią koronawirusa, XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie  

w Tokio 2020 oraz XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022  są zagrożone? 

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) otrzymał stanowisko Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego (MKOl)  dotyczące organizacji Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 i XXIV 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich  Pekin 2022. Oto najważniejsze informacje przekazane 

Narodowym Komitetom Olimpijskim: 

1. Igrzyska w Tokio oraz Pekinie pozostają niezagrożone, przygotowania są 

kontynuowane zgodnie z planem.  

2. Plan przeciwdziałania chorobom zakaźnym to ważny aspekt związany z organizacją 

Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. 

3. MKOl i Komitet Organizacyjny współpracują ze wszystkimi organizacjami, które 

dokładnie monitorują występowanie chorób zakaźnych  i dokonają  przeglądu 

wszelkich środków zaradczych, których wprowadzenie może okazać się konieczne.  

4. MKOl jest w stałym kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia, a także z własnymi 

ekspertami medycznymi.  

5. MKOl wyraża przekonanie, że odpowiednie władze - w szczególności w Japonii  

i Chinach -  podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zaradzić obecnej sytuacji. 

Tel:+48601354155
Tel:+48601895948
Tel:+48722087480
Tel:+48724765902


 

6. MKOl współpracuje z Międzynarodowymi Federacjami Sportowymi i Narodowymi 

Komitetami Olimpijskimi w zakresie udziału ich sportowców w kwalifikacjach do 

Igrzysk Olimpijskich. 

7. Eksperci Komisji Medycznej MKOl monitorują sytuację i są w stałym kontakcie  

z organizatorami Igrzysk oraz władzami krajowymi. 

8. Według stanowiska WHO na ten moment nie można mówić o pandemii, a zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa odbywa się na poziomie krajowym.  

9. MKOl zmienia zasady dotyczące  podróży zagranicznych swojego zespołu  

 i doradców – ogranicza je do niezbędnego  minimum. 

10.  MKOl będzie na bieżąco informował Narodowe Komitety Olimpijskie  

o podejmowanych decyzjach.  

Wszelkie decyzje w kwestii organizacji Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 i XXIV 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich  Pekin 2022 podejmuje Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski i Komitet Organizacyjny Igrzysk. Narodowe Komitety Olimpijskie  - także  

PKOl – są w stałym kontakcie z MKOl i na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną 

w Azji. PKOl współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, a lekarze Polskiej 

Reprezentacji Olimpijskiej pozostają w kontakcie z Zawodnikami i  Polskimi Związkami 

Sportowymi organizującymi zgrupowania przygotowawcze do Igrzysk. Wszelkie decyzje  

i środki prewencyjne podejmowane są stosownie od rozwoju sytuacji. Priorytetem dla MKOl 

oraz  PKOl jest i zawsze będzie bezpieczeństwo Zawodników i wszystkich uczestników 

Igrzysk.  

9. Czy zawodnicy przebywający w ośrodkach przygotowań olimpijskich Centralnego 

Ośrodka Sportu są bezpieczni?  

W związku z planowanym pobytem na terenie COS Warszawa i w Ośrodkach Przygotowań 

Olimpijskich COS osób z terenów, na których wykryto przypadki zakażenia, w celu 



 

zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w Ośrodkach obowiązują 

podwyższone procedury sanitarno-epidemiologiczne. Są to m.in. zgłoszenie do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o planowanym pobycie (liczba gości, termin pobytu, kraj 

pochodzenia) oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych odnośnie wprowadzenia 

dodatkowych procedur, w Ośrodkach 2 razy dziennie wykonywane są pomiary temperatury 

osób biorących w zgrupowaniu oraz osób postronnych. Środki ostrożności w Ośrodkach są 

także stosowane przez personel sprzątający oraz działy gastronomii.  

10. Mam kupione bilety na wydarzenie sportowe, które odbywa się w Polsce, czy ono 

się odbędzie?  

Bezpieczeństwo uczestników, w tym także publiczności jest najważniejsze. Decyzję w sprawie 

ewentualnego odwołania imprezy lub wykluczenia udziału publiczności podejmuje organizator 

wydarzenia. Zalecamy, by na bieżąco śledzić komunikaty organizatora danego wydarzenia, na 

które posiadają Państwo zakupione bilety.  

11. Moje dziecko przygotowuje się do zawodów sportowych. Czy podczas nich będzie 

bezpieczne?  

Zalecamy postępować zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego:  

 częste mycie rąk używając mydła i wody. 

 Przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa.  

 Zachowanie co najmniej metra odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

 

12. Gdzie znajdę więcej informacji?  

Więcej informacji znajdzie Pan/Pani na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, 

https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.   

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/


 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, 

w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

W przypadku pytań dot. turystyki, skontaktuj się z Ministerstwem Rozwoju, które jest 

odpowiedzialne za ten dział.  

800 190 590  - numer całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 

dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.  

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/rozwoj
tel:800190590

