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Bezpieczeństwo i reżim sanitarny na stoku.
Weekendowy raport z ponownego otwarcia stacji narciarskich.

Wkrótce minie rok, odkąd stwierdzono pierwszy przypadek wirusa SARS-Cov-2
w Polsce. Czas, który minął pod znakiem koronawirusa, był często trudny, wymagał 
wielu poświęceń i przystosowania się do nowej i innej rzeczywistości. Musieliśmy 
przywyknąć do funkcjonowania w społeczeństwie, uwzględniając rządowe obo-
strzenia, zakazy i nakazy. Niemal każdy odczuł na własnej skórze efekty pandemii, 
która nie pominęła żadnego z sektorów gospodarki. 

Zimowe miesiące okazały się szczególnie ciężkie dla branży narciarskiej. Skrócenie 
sezonu, który z uwagi na warunki pogodowe, sam w sobie trwa niedługo, przyczyni-
ły się do nieodwracalnych problemów dla sektora turystyki zimowej. Argumentem 
rządu, który w grudniu 2020 roku przemawiał za zamknięciem stacji narciarskich 
było niebezpieczeństwo zarażenia się na stoku. 

Minęło półtora miesiąca, by stęsknieni Polacy znów mogli powrócić do uprawiania 
zimowych sportów. W miniony weekend 13 i 14 lutego, słoneczne dni i gruba pokry-
wa śnieżna stanowiły sprzyjające warunki dla narciarzy i snowboardzistów. Mimo 
tego, że w tym roku możemy liczyć na naprawdę atrakcyjną zimę, udowodniliśmy, 
że jesteśmy odpowiedzialni i potrafimy zachować bezpieczeństwo na stoku, dba-
jąc o siebie i innych. 

Sytuacja większości stacjach narciarskich w Polsce jest odmienna od tej, którą
w miniony weekend 13-14 lutego można było zaobserwować na zakopiańskich Kru-
pówkach. Dobra organizacja branży narciarskiej, przemyślane rozwiązania, które 
pozwoliły na przystosowanie się do obowiązujących restrykcji sanitarnych po-
twierdziły, że na stokach można szusować bezpiecznie. Czujemy wspólną odpo-
wiedzialność – potwierdzają to dane minionego weekendu.

Jak wyglądał weekend otwarcia (13-14 lutego)?

Małe stacje (1-5 wyciągów orczykowych):

Ostatni weekend (13-14 lutego), ze względu na słoneczną 
pogodę i dużą grubość pokrywy śnieżnej, stanowi dobry 
punkt odniesienia jako standardowy weekend w sezo-
nie zimowym. Zachowanie narciarzy i snowboardzistów 
określamy jako odpowiedzialne – nie odnotowaliśmy ani 
jednego przypadku naruszenia reżimu sanitarnego.
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Średnie stacje (kilka orczyków oraz 1-2 koleje krzesełkowe):

Weekend 13-14 lutego przebiegał w na średnich stacjach bardzo spokojnie – za-
równo pod względem liczby Gości, jak też ich zachowania na stokach. Gościliśmy 
na stokach ok. 30% mniej narciarzy i snowboardzistów niż w poprzednich sezo-
nach. W miejscach, gdzie zwykle gromadzi się najwięcej osób, zastosowaliśmy tzw. 
separatory, które sprawdziły się bardzo dobrze i pozwoliły zadbać o zachowanie 
odległości między nimi. Mamy też dedykowanych pracowników, którzy na bieżąco 
doglądają sytuacji w kolejkach.

Duże stacje (więcej niż 3 koleje oraz kilka wyciągów orczykowych):

Przez cały weekend (13-14 lutego) liczba gości na tych stacjach odpowiadała obo-
wiązującym standardom bezpieczeństwa. Ośrodki utrzymywały bezpieczny, stabil-
ny poziom – ok. 60% zakładanego obłożenia, co potwierdzają odczyty z systemów 
dostępowych. Narciarzy i snowboardzistów przebywających na terenach ośrod-
ków informowano o zasadach bezpieczeństwa. Przyznajemy, że Goście nie stwa-
rzają większych problemów i przestrzegają zaleceń oraz regulaminu COVID.

Co nas chroni na stoku?

Polskie ośrodki narciarskie już latem rozpoczęły przygotowania do sezonu zimo-
wego. Jego start poprzedziliśmy kilkoma miesiącami konsultacji z Ministerstwem 
Rozwoju i GIS. Jako jedna z pierwszych branż w Polsce wspólnie wypracowaliśmy 
zasady bezpieczeństwa dedykowane stricte dla naszej działalności – stacji narciar-
skich, stoków i kolejek linowych.

Narciarstwo i snowboard to dyscypliny, w przypadku których ryzyko zakażenia pa-
togenem pozostaje znikome. To nie tylko zasługa dystansu utrzymywanego na sto-
ku, ale również  ochrony, którą stanowią podstawowe elementy wyposażenia nar-
ciarzy i snowboardzistów: rękawiczki, maski, kominiarki, bandany czy gogle. Każdy 
z tych elementów ubioru – podobnie jak maseczki – ogranicza rozprzestrzenianie 
się patogenów na terenie stacji.

Poniżej przedstawiamy szereg dodatkowych działań i inwe-
stycji, które polskie stacje narciarskie realizują równolegle 
z procedurami zalecanymi przez instytucje państwowe:

• Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust 
podczas pracy na całym terenie stacji narciarskich: 
w szkółkach, punktach gastronomicznych, wypoży-
czalniach sprzętu, wyciągach i kolejach linowych.
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• Wymagamy przestrzegania regulacji covidowych także od Gości i turystów.
• Instruktorzy przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie zajęć, 

kontaktu z kursantami oraz przejazdów na wyciągach.
• Miejsca spotkań z instruktorami zostały ograniczone i wyznaczone w zamknię-

tych strefach.
• Ograniczyliśmy funkcjonowanie poczekalni w przystokowych szkółkach nar-

ciarskich.
• Na terenie wszystkich stacji umieściliśmy ogólnodostępne, opisane i regular-

nie uzupełniane dozowniki z płynem dezynfekującym.
• Regularnie dezynfekujemy przestrzenie wspólne i najczęściej używane ele-

menty wyposażenia (klamki, blaty, oparcia krzeseł, włączniki i uchwyty).
• W zależności od warunków pogodowych staramy się systematycznie wietrzyć 

pomieszczenia wchodzące w skład ośrodków narciarskich.
• Zwiększyliśmy odległości między pracownikami stacji oraz wprowadziliśmy 

rozwiązania, które ograniczają ich kontakty – np. zmianowy tryb pracy oraz po-
dział obiektów na kilka stref.

• W każdym ośrodku przygotowaliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej 
objawy infekcji.

• Na terenie stacji goście znajdą plakaty oraz naklejki z najpotrzebniejszymi za-
sadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.

• Część ośrodków została wyposażona w automaty biletowe dostępne cało-
dobowo, które pomagają znacząco zmniejszyć kolejki do kas i ograniczają 
liczbę płatności gotówkowych..

• Uruchomiliśmy dodatkowe możliwości zakupu biletów i karnetów online 
• Rekomendujemy korzystanie z płatności bezgotówkowych

Czy restrykcje nałożone na branżę narciarską są uzasadnione?

Powołując się na opracowanie dr inż. Tomasza Magiery z Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, przedstawiamy dane dotyczące wpływu i prawdopodobieństwa 
zarażenia się wirusem Sars-CoV-2 podczas korzystania z urządzeń transportu lino-
wego, w szczególności kolei linowych. 

Dokument został przygotowany na podstawie wyników ba-
dań zespołu badawczego EMPA w Szwajcarii, pod prze-
wodnictwem dr. Ivan Lunatiego z Laboratory for Multisca-
le Studies in Building Physics oraz prof. dr. Jing Wanga 
z Advanced Analytical Technologies1. Jego celem było 
przedstawienie dowodów naukowych, wspierających 

1 https://www.empa.ch/web/s604/corona-risiko-in-der-seilbahn
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podejmowanie merytorycznych decyzji w zakresie wprowadzania restrykcji i ogra-
niczeń dotyczących działania ośrodków narciarskich na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Opis badań

Badania zostały przeprowadzone dwutorowo. Wykorzystano modele matematyczne, 
by określić przepływ powietrza oraz na podstawie rzeczywistych pomiarów w różnych 
typach kabin kolei linowych. Określono szybkość wymiany powietrza w poszczegól-
nych kabinach kolei linowych (od 8-osobowych do 80-osobowych), w zależności od 
zapewnionego przepływu poprzez otwarcie okien kabin. 

Poziom CO2

Badania oparto na pomiarze CO2, który jest stosowany jako wyznacznik szybkości 
wymiany powietrza. Przy zamkniętych oknach w kabinach poziom CO2 rósł liniowo 
do czasu otwarcia drzwi kabin na stacjach. Natomiast już przy otwarciu jednego 
okna poziom CO2, zdecydowanie spadał, a przy otwartych dwóch oknach kabiny 
poziom CO2 był porównywalny z poziomem występującym w powietrzu otaczają-
cym kabinę. 

Mała kabina (8-10 osób) - 138 razy/1 h
Średnia kabina (10-80 osób) - 180 razy/1 h
Duża kabina (80 osób i więcej) - 42 razy/ 1h

Dla porównania:

Wagon pociągu - 7-14 razy/ 1h

Biuro, w którym przebywają 2 osoby - 1 raz/1 h

Poziom emisji patogenu

Aby określić rozprzestrzenianie się wirusa w kolejach, dostosowano model mate-
matyczny, w którym przyjęto, że: 

• wpływ na emisję patogenu zależy od sposobu oddy-
chania i mówienia przez zarażoną osobę,

• co najmniej 1, 2 lub 3 pasażerów w kabinie jest zara-
żona wirusem,

• kabina kolei linowej mieści 5 osób a wskaźnik infek-
cji wirusem jest na poziomie 0,1%. 
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Stwierdzono, że prawdopodobieństwo pojawienia się jednej osoby zarażonej (nie-
zdiagnozowanej z wynikiem pozytywnym) wynosi 1 na 200 osób, natomiast dwóch 
w jednej kabinie to 1 do 10000 osób.

Wyniki badań

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zakażenia się wirusem w kabinach 
kolei linowych

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki testów w kabinach kolei linowych oraz wyniki 
badań symulacyjnych, a także przyjęte dodatkowe dane tj. czas, w którym patogen 
staje się nieaktywny, czas jazdy w kabinie (12 minut) i wskaźnik infekcji na poziomie 
1% w całej populacji (szczyt pandemii), określono prawdopodobieństwo wystą-
pienia ryzyka zakażenia się wirusem w kabinach kolei linowych. Wyniki odnoszą się 
do narciarzy nieposiadających żadnego zakrycia ust i nosa. 

Rys. 1. Porównanie ryzyka infekcji w trzech różnych sytuacjach: w biurze, kabinie kolei linowej i na przyjęciu.

Źródło: EMPA

Linia pomarańczowa - ryzyko infekcji dla ośmiu osób rozmawiających głośno w pokoju

o powierzchni 30 m2 z zamkniętymi oknami.

Linia zielona - ryzyko infekcji dla dwóch osób w biurze o powierzchni 20 m2, 

przebywających maksymalnie w nim osiem godzin.

Linia niebieska - ryzyko infekcji podczas 12-minutowej jazdy w kabinie dla

maksymalnie ośmiu osób.
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Redukcja liczby pasażerów w kabinach a prawdopodobieństwo 
zarażenia się wirusem

Określono także wpływ redukcji liczby pasażerów w kabinach na prawdopodo-
bieństwo zarażenia się wirusem:

Rys. 2. Wpływ liczby pasażerów na ryzyko zarażenia się.

Źródło: EMPA

Górna krzywa - ryzyko infekcji przy pełnym wypełnieniu kabiny przez 8 osób,

Środkowa krzywa - ryzyko infekcji przy pełnym wypełnieniu kabiny przez 5 osób, 

Dolna krzywa - ryzyko infekcji przy pełnym wypełnieniu kabiny przez 4 osoby. 

Wnioski

1. Przyjęta powszechnie strategia walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
w ośrodkach narciarskich poprzez redukcję liczby osób korzystających z kolei li-
nowych została potwierdzona empirycznie.

2. Zalecenia dotyczące wietrzenia kabin, jak i redukcji liczby osób w kabinach 
wpływają pozytywnie na zmniejszenie się prawdopodobień-
stwa zakażenia wirusem. Należy zwrócić uwagę, że 
badania zostały przeprowadzone bez założenia, że 
osoby podróżujące w kabinie zasłaniają usta i nos 
maskami.

3. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa podczas po-
dróży dodatkowo ogranicza ryzyko zarażenia. 
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W badaniach nie analizowano kolei linowych krzesełkowych, które są najpopularniejszym typem kolei linowych 

w Polsce. Z punktu widzenia przepływu powietrza można założyć, że prawdopodobieństwo zakażenia się jakim-

kolwiek wirusem jest jeszcze mniejsze, niż w przypadku podróży w kabinach z otwartymi oknami. Kluczowym 

miejscem, w którym ryzyko zarażenia może być potencjalnie większe, są kolejki do urządzeń transportu linowego. 

Jednakże, przy zwiększeniu przepustowości transportu kolejami linowymi oraz zapewnieniu zalecanego odpo-

wiedniego odstępu pomiędzy klientami i obowiązkowego zakrycia ust i nosa (w kolejce, na stacji i w pojazdach 

zamkniętych) można zdecydowanie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa do minimum. - komentuje autor po-

wyższego opracowania, dr inż. Tomasz Magiera, Akademia Górniczo-Hutniczo im. St. Staszica w Krakowie.

Autorzy: Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne
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