
UCHWAŁA Nr 296.L.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Sierpeckiego w 2017 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 12a ust. 3 ustawy 

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego za 

rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bezpieczeństwo 

Powiatu Sierpeckiego 2017 r.



Systemy Jakości

PPIS w Sierpcu sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny nad 

warunkami środowiska, prowadzi działalność zapobiegawczą 

i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych oraz kształtuje odpowiednie 

postawy i zachowania zdrowotne ludzi.

Wszystkie działania PIS ukierunkowane są na ochronę zdrowia ludzkiego przed 

niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych warunków środowiska oraz 

zapobieganie powstawaniu chorób.

»



Systemy Jakości
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Realizacja tych działań odbywa się poprzez wykonywanie zadań wynikających 

z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

poz. 1261).
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Aby czynności inspekcyjne gwarantowały wypełnienie zadań PPIS w Sierpcu na 

najwyższym poziomie, od kilku lat w PSSE Sierpcu w komórkach wykonujących 

czynności inspekcyjne działa system zarządzania jakością oparty na normie 

PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Wymagania dotyczące

działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.
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Systemy Jakości

Nadrzędne cele jakościowe PPIS w Sierpcu stanowią:

• zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem warunków higieniczno - 

sanitarnych w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego,

• sprawne, kompetentne i terminowe załatwianie spraw,

• ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy klientami i pracownikami PIS,

• pozyskanie i utrzymanie zadowolenia i wzrostu zaufania klientów do efektów 

działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.



Systemy Jakości

Powyższe cele osiągane są poprzez realizację zadań inspekcyjnych oraz 

innych z nimi związanych z najwyższą zawodową starannością 

z zapewnieniem w wykonywaniu i dokumentowaniu kontroli:

• rzetelności, bezstronności i niezależności, zgodności z przepisami prawa, 

normami oraz udokumentowanymi procedurami,

• zachowania poufności i ochrony praw własności klienta,
, ■ ■ - ■■ .

• zaangażowania w wykonywanie zadań wykwalifikowanego doświadczonego

personelu,

• systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników przez systematyczne 

uczestnictwo w szkoleniach.



Systemy Jakości

Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku podczas przeglądu zarządzania.

Personel Stacji zna, akceptuje i stosuje w praktyce politykę jakości oraz 

obowiązujące dokumenty systemu zarządzania jakością.

Skuteczność i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością są 

przedmiotem stałej troski zarówno najwyższego kierownictwa jak i wszystkich 

pracowników.
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Czynności inspekcyjne wykonywane są w oparciu o wypracowane

i obowiązujące procedury, instrukcje



Systemy Jakości

Doskonaląc system jakości Najwyższe Kierownictwo w dniu 30.11.2017 r. 

dokonało przeglądu zarządzania, celem oceny skuteczności funkcjonowania 

systemu zarządzania jakością w Stacji. Podczas przeglądu ustalono cele 

jakościowe -  do realizacji w 2018 r.

Prowadzono audity wewnętrzne zgodnie z harmonogramem auditów na rok 

2017, przeprowadzono 10 auditów.

Realizowano plan obserwacji pracy inspektorów w terenie -  przeprowadzono 3 

obserwacje pracy inspektorów w terenie.



Higiena Pracy

Zadania:

. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy,

. ochrona człowieka przed niekorzystnymi skutkami narażenia na czynniki 
pochodzenia chemicznego, fizycznego i biologicznego w środowisku pracy,

. zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych 
z warunkami pracy.



Higiena Pracy

Nadzór nad zakładami pracy, w których zatrudnieni są pracownicy.
Z zakresu higieny pracy przeprowadzono 107 kontroli w 74 zakładach, w tym 
74 kontroli planowych i 33 kontroli sprawdzających.

Nieprawidłowości stwierdzono w 37 skontrolowanych zakładów, wydano 29 
decyzji administracyjnych, w tym 61 nakazów nakazując:

• wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych - w 17 zakładach,
• dokonanie spisu substancji chemicznych i uzyskanie karty charakterystyki -  w 

1 zakładzie,
• odnowienie pomieszczeń warsztatowych i socjalnych - w 12 zakładach,
• zapewnienie oświetlenia dziennego w hali produkcyjnej -  w 1 zakładzie,
• zapewnienie ciepłej bieżącej wody -  w 2 zakładach,
• zapewnienie wystarczającej ilości umywalek w pomieszczeniach 

higienicznosanitarnych -  w 1 zakładzie,
• doprowadzenie do stanu równości posadzki w pomieszczeniu produkcyjnym -  

w 1 zakładzie,
• wykonanie okresowych badań lekarskich u 6 pracowników - w 3 zakładach,
• dokonania oceny ryzyka zawodowego -  w 2 zakładach.



Higiena Pracy

Czynniki szkodliwe

Hałas

W 24 zakładach występuje przekroczenia wartości progowej hałasu (80 dB) 
-  narażonych 241 pracowników. Na stanowiskach pracy w 5 zakładach 
pracy stwierdzono przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia 
hałasu (85 dB), w przekroczeniach pracują 85 osoby. Przekroczenia te 
dotyczą stanowisk pracy: przy maszynach i urządzeniach do obróbki 
metalu, na stanowiskach pracy w przetwórstwie żywności i napojów.



Higiena Pracy

Zapylenie

W 28 zakładach występuje narażenie na działanie pyłów. Zapylenie 
występuje w zakładach: stolarskich, produkujących maszyny dla
przetwórstwa żywności, produkujących odzież i w piekarniach.
Przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia na stanowiskach pracy 
nie stwierdzono.
W 1 zakładzie, który prowadzi produkcję części i akcesoria do pojazdów 
silnikowych w 2017 r. obniżono stężenie pyłów (poprawiono warunki pracy) 
poprzez zainstalowanie wentylacji stanowiskowej.



Higiena Pracy

Czynniki chemiczne
Na działanie czynników chemicznych narażenie pracowników 

występuje w 45 zakładach, w których stosowane są niebezpieczne 
substancje i mieszaniny chemiczne :

• samodzielne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których 
stosowane są środki dezynfekcyjne,

• laboratoria zakładowe -  odczynniki chemiczne,
• drukarnie - farby i lakiery,
• zakłady stolarskie -  lakiery,
• zakłady przetwórstwa żywności -  środki dezynfekcyjne,
• zakłady mechaniczne -  oleje i rozpuszczalniki,
• zakład uzdatniania wody - podchloryn sodu.

W 1 z 45 skontrolowanych zakładach stwierdzono 
nieprawidłowości, dot. braku spisu substancji chemicznych i ich 
mieszanin, braku kart charakterystyki.



Higiena Pracy

Czynniki biologiczne

Narażenie pracowników na czynniki biologiczne 3 grupy zagrożenia 
mogącym wywoływać ciężkie zakaźne choroby występuje: w niepublicznych 
i publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładzie usług komunalnych 
zajmującym się odpadami stałymi i płynnymi, w zakładzie zajmującym się 
zaopatrzeniem ludności w wodę i odprowadzaniem ścieków z kanalizacji 
miejskiej, w pralniach, w których prana jest bielizna, pościel szpitalna. 
Ogółem narażonych jest 953 pracowników.
Przeprowadzono 37 kontroli sanitarnych, w 2 zakładach stwierdzono brak 
rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika 
biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia i rejestru 
pracowników narażonych.
Wydano 1 decyzję dot. założenia ww. rejestrów.



Higiena Pracy

Substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym

Narażenie występuje w 3 zakładach:
. zakłady napraw pojazdów samochodowych, w którym występuje benzen - 

narażonych jest 7 pracowników,
. produkcja piwa - formaldehyd, chlorowodorek 4,4-(4-iminocykloheksa-2,5- 

dienylidenometyleno)dianiliny, fenoloftaleina, lampy RTG - narażonych 13 
pracowników.
Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne, nie wydano zaleceń.



Higiena Pracy

Choroby zawodowe

Niewielkie uprzemysłowienie powiatu sierpeckiego wiąże się z niewielkim 
narażeniem pracowników na uciążliwe i szkodliwe czynniki mogące 
powodować wystąpienie chorób zawodowych, a tym samym niewielką 
zachorowalność na choroby zawodowe. W 2017 r. wpłynęło 1 zgłoszenie 
podejrzenia choroby zawodowej. Sporządzono 1 ocenę narażenia 
zawodowego.
Wydawano:
-1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (przewlekłe 
choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy -  
zespół cieśni w obrębie nadgarstka),
-1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (choroby zakaźne lub pasożytnicze 
albo ich następstwa -  borelioza) U rolnika.
Sporządzono również 1 kartę oceny narażenia zawodowego w związku z 
podejrzeniem choroby zawodowej dla innej stacji san.-epid.



Higiena Pracy

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Oznakowania te muszą być spójne z kartami charakterystyk, które zawierają 
informacje o ich niebezpiecznych właściwościach i zagrożeniach.
W kontrolowanych 45 zakładach nie odnotowano nieprawidłowości w 
oznakowaniu substancji i mieszanin chemicznych:



Higiena Pracy

Ponadto w roku 2017 przeprowadzane były kontrole tematyczne dotyczące 
nadzoru nad:

• warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków 
wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w 
zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami

. produktami biobójczymi zawierającymi niedozwolone substancje,

. prekursorami narkotyków,
• warunkami pracy przy usuwania wyrobów zawierających azbest,
• prawidłowością wprowadzania do obrotu detergentów,
• egzekwowanie przepisów rozporządzenia REACH i CLP.



Zdrowie j est podstawowym prawem każdego człowieka.

Wszyscy ludzie bez względu na to kim są, gdzie mieszkają, czym się 
chcą żyć zdrowo i bezpiecznie.

Kierunki działań Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynika

- założeń Narodowego Programu Zdrowia
- wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego ( WSSE w Warszawie)
- sytuacji epidemiologicznej
- analizy potrzeb i diagnozy lokalnej

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna w Sierpcu realizując za< 
z zakresu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oferuje następujące



Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Ogólnopolskie:

• „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”
Celem programu jest zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i 
wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krążenia, odde 
nowotwory itp.) w Polsce poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytor

W ramach tego programu realizujemy:
- „Czyste powietrze wokół nas” -  program przedszkolnej

edukacji antytytoniowej,
-„Nie pal przy mnie, proszę” -  program edukacji antytytoniowej dlE 

uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program edukacji antytytoniowej 

uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i MII szkół gimnazjalnych
- obchodv ..Światoweao Dnia bez Tytoniu”.



Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Ogólnopolski:

* „Światowy Dzień Zdrowia”

Obchodzony jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę p 
WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej 
i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. 
Odbywa się co roku pod innym hasłem. Inicjuje on Miesiąc Zdrowia 
działań realizowanych pod tym samym hasłem. W roku 2017 była poc 
„Depresja -  Porozmawiajmy o niej”.



Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Wojewódzkie:

„Koordynacja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lekki Torn
Celem kampanii jest dostarczanie najmłodszym dzieciom, nauczyciele 

rodzicom wiedzy i narzędzi, dzięki, którym będą mogli dokonywać świado 
wyboru wpływającego na jakość życia oraz dbania o prawidłową sylwetkę
- zwrócenie uwagi na problem przeciążonych plecaków uczniów i związar 
wad postawy, a w konsekwencji bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemne 
oraz schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

• Działania edukacyjne w zakresie zapobiegania skutkom używania środk 
zastępczych, tzw. Dopalaczy -  jako środków zastępczych.

Celem jest rozbrojenie mitów na temat środków psychoaktywnych taki 
dopalacze; - zastępowanie ich rzetelną wiedzą,

- uświadomienie i mndvfikar.ia w kierunku 7drnwenn st\/ln 7\/r.ia ^anra-żai:



Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Powiatowe:

*  Profilaktyka chorób zakaźnych
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie poziomu wiedzy n 

podstawowych zasad higieny pozwalających na uniknięcie zachoro' 
choroby zakaźne takie jak wirusowe zapalenia wątroby, salmonelloz 
kleszczowe zapalenie mózgu.

• „Profilaktyka zatruć grzybami ph: „Poznaj grzyby unikniesz zatri
Celem profilaktyki jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o 

jadalnych i trujących oraz uświadomienie zagrożeń zdrowia i życia 
zbierania nieznanych grzybów,
- podkreślenie ważnej roli lasów i grzybów w przyrodzie oraz ich znać 
Ziemi, człowieka i jego zdrowia („nie ma grzybów niepotrzebnych, ak



Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
*

• Ogólnopolska:
r

• „Światowy Dzień Zdrowia”,
• Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie,
• Profilaktyka grypy,
• Profilaktyka dotycząca meningokoków.

Wojewódzka:
• Profilaktyka dotycząca grzyboznastwa,
• Profilaktyka chorób odzwierzęcych,
- Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach,
• Leśne insniracie -  konkurs fotograficzny.



Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

W roku 2017 w ramach realizacji programów i działań profila 
zdrowotnych zorganizowano 57 narad przeszkolono 263 osoby, udzielc 
83 porady merytoryczne i metodyczne osobom zainteresowanym 
i koordynatorom programów.
Zwizytowano 47 placówek po linii Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowi;

Liczba odbiorców do których kierowane były działania profilakty 
edukacyjne programowe i nieprogramowe w 2017 roku wynosiła 52,745



Dziękuję za 
uwagę...



Epidemiologia

Zadania:
. zapobieganie występowania i szerzenia się chorób zakaźnych.

Dla oceny sytuacji epidemiologicznej prowadzony jest 
monitoring ich występowania.

W 2017 r. w powiecie sierpeckim zarejestrowano 
577 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, obejmujące 
29 jednostek lub zespoły chorobowe (w tym gruźlicę), (2016 r. -  
623 przypadków w 34 jednostkach chorobowych).



Epidemiologia

Choroby szerzące się drogą kropelkową
W roku 2017 zarejestrowano 264 przypadków ospy wietrznej.
Zgodnie z kalendarzem szczepień dzieci do 12 roku życia z grup ryzyka oraz z ich otoczenia 
mogą być szczepione 2 dawkami szczepionki przeciwko ospie wietrznej.
Istnieje również możliwość zaszczepienia dzieci w ramach szczepień zalecanych szczepionką 
przeciwko ospie wietrznej .
Świnka. W 2017 r. w powiecie sierpeckim na świnkę zachorowały 3 osoby, (w 2016 r, 
zarejestrowano 6) co świadczy o nieznacznym zmniejszeniu zachorowań.
Szkarlatyna (płonica). W 2017 roku zarejestrowano 62 przypadki płonicy 
(2016 r. - 42 przypadki), zanotowano wzrost zachorowań.
Krztusiec. W 2016 r. zarejestrowano 1 możliwy (niepotwierdzone badaniem bakteriologicznym 
lub serologicznym) oraz 1 potwierdzony przypadek zachorowań na krztusiec.



Epidemiologia

Choroby szerzące się drogą pokarmową

W 2017 r. zaobserwowano spadek liczby zatruć pokarmowych wywołanych przez 
pałeczki z rodzaju Salmonella. Odnotowano 6 przypadków zachorowań. 
W 2016 r. zarejestrowano natomiast 7 zachorowań. W roku 2017 nie stwierdzono 
przypadku ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmowa.
Z innych bakteryjnych zakażeń jelitowych w 2017 roku odnotowano 1 przypadek 
zachorowania wywołanego przez biegunkotwórczą E. coli oraz 33 -  Clostridium 
difficile (w analogicznym okresie 2016 roku -  5 zachorowań). Odnotowano 
znaczący wzrost zachorowań.

Notuje się tendencję spadkową zachorowań pokarmowych o etiologii wirusowej, 
tzw. grypę żołądkową. Chorobę wywołują głównie rotawirusy, gdzie zgłoszono 
49 tego typu zachorowań.



Epidemiologia

Zakażenia krwiopochodne - choroby szerzące się drogą naruszenia

ciągłości tkanek

W irusowe zapalenie wątroby typu B
W 2017 r. nie odnotowano przypadków zachorowań na ostre wirusowe 
zapalenie wątroby.

Na poprawę sytuacji epidemiologicznej niewątpliwy wpływ miało wprowadzenie 
od 1994 r. obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży, a także duży odsetek 
osób zaszczepionych w ramach szczepień zalecanych przeciwko wzw typu B.

W irusowe zapalenie wątroby typu C
W 2017 r. zgłoszono 3 przypadki zachorowań na przewlekłe wirusowe 
zapalenie wątroby typu C i 4 przypadków wykrycia antygenemii HCV.

W stosunku do wzw C brak jest skutecznych środków zapobiegawczych 
w postaci szczepień. W zapobieganiu epidemii HCV najważniejsza jest 
edukacja społeczeństwa nt. dróg zakażenia się wirusem oraz pogłębienie 
wiedzy lekarzy i personelu medycznego z zakresu diagnozowania i leczenia 
HCV.



Epidemiologia

Choroby odzwierzęce 

Wścieklizna
W 2017 szczepieniom ochronnym p/wściekliźnie poddały się 4 osoby, ponadto 
objęto nadzorem epidemiologicznym 81 osób, które po pogryzieniu przez różne 
zwierzęta (pies, kot) nie wymagały przyjęcia szczepień p/wściekliźnie.

Szczepienia przeciwko wściekliźnie odbywają się w Por. Chorób Zakaźnych 
w Płocku ul. Medyczna 19.



Epidemiologia

W 2017 roku zarejestrowano w powiecie sierpeckim 18 zgonów z powodu 
chorób zakaźnych.

Zgony były następstwem zakażenia bakteriami chorobotwórczymi i wystąpieniem 
posocznicy lub ciężkiego zapalenia płuc:

• w 6 przypadkach przyczynami zgonów były posocznice stanowiące specyficzną 
reakcję organizmu na zakażenie bakteryjne,

• w 3 przypadkach zapalenie płuc,

• w 9 przypadkach jedną z przyczyn zgonów było zapalenie jelita grubego wywołane 
przez Clostridium difficile.



Epidemiologia
Szczepienia ochronne

W 2017 roku na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonowało 19 placówek 
realizujących szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach Programu Szczepień Ochronnych objętych było 10064 osób.
W Polsce szczepienia realizuje się zgodnie z corocznymi wytycznymi 
zawartymi w Programie Szczepień Ochronnych, w którym określa się system 
szczepień obowiązkowych i zalecanych. Kalendarz szczepień ochronnych 
obejmuje szczepienia przeciwko takim chorobom jak: gruźlica, wirusowe 
zapalenie wątroby typu B, błonica, tężec, krztusiec, poliomyelitis, haemophilus 
influenzae typu b (HIB ), odra, świnka i różyczka. Dzieci urodzone w 2017 roku 
zostały objęte obowiązkowymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. 
Ponadto dzieci z grup ryzyka mogą być szczepione przeciwko ospie wietrznej 
oraz pneumokokom.

Punkty szczepień wykonują również szereg szczepień zalecanych 
niefinansowanych z budżetu państwa m.in. p/grypie sezonowej.

PSSE w Sierpcu uczestniczy również z przekazywaniu do punktów szczepień 
szczepionek statutowych z zachowaniem łańcucha chłodniczego. Łącznie 
rozdysponowano 7642 szczepionek, w tym 176 szczepionek 10-dawkowych.



Epidemiologia

Monitoruje także występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W 2017 roku zarejestrowano 5 przypadków NOP, zakwalifikowanych jako łagodne 
(najczęściej było to zaczerwienienie i obrzęk wokół miejsca wkłucia oraz 
podwyższona temperatura ciała).

Udzielano informacji osobom wyjeżdżającym za granicę na temat obowiązkowych 
i zalecanych szczepień w różnych krajach świata.

Na terenie powiatu sierpeckiego stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w dalszym 
ciągu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie powyżej 95%. Szczepienia 
przeprowadzane są prawidłowo, informacje dotyczące szczepień dokumentowane są 
w kartach uodpornienia i książeczkach zdrowia dziecka.

W PSSE w Sierpcu w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień zorganizowano dzień 
otwarty, udzielano informacji na temat możliwości zapobiegania wielu chorobom 
zakaźnym u dzieci i dorosłych poprzez szczepienia ochronne zarówno te 
obowiązkowe jak i zalecane.



Epidemiologia

Warunki higieniczno-sanitarne placówek służby zdrowia

W 2017 r. skontrolowano 32 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 
zdrowotnych (przychodnie, placówki opiekuńcze oraz indywidualne praktyki 
lekarskie). Przeprowadzono dodatkowo kontrolę w nowopowstałych placówkach 
(indywidualne praktyki lekarskie).
Ogólnie przeprowadzono 39 kontroli sanitarnych w wyniku których nie stwierdzono 
nieprawidłowości.
W ramach badań osób w kierunku nosicielstwa pałeczek SS wydano próbki i wyniki 
dla około 600 osób.



Epidemiologia

Przedmioty kontroli:

• dostępność i prawidłowość procedur sanitarno-higienicznych zapobiegających 
zakażeniom zakładowym (higienicznego mycia rąk, dezynfekcji, mycia 
narzędzi i sprzętu medycznego, postępowania po ekspozycji, sprzątania 
i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z brudną bielizną, postępowania 
z odpadami, kontroli wewnętrznej); sposób wdrożenia i zastosowania,

• używanie sprzętu jednorazowego użycia oraz prowadzenie sterylizacji sprzętu 
wielokrotnego użytku oraz narzędzi lekarskich,

• postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania 
i magazynowania,

• sprawdzanie dokumentacji dotyczącej prowadzenia kontroli wewnętrznej
potwierdzającej stosowanie odpowiednich procedur obejmujących
zagadnienia z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób 
zakaźnych.



Higiena Dzieci i Młodzieży

Zadania:

Higiena Dzieci i Młodzieży sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo- 
wychowawczymi na terenie powiatu sierpeckiego. We wszystkich typach 
placówek są przeprowadzane kontrole sanitarne pod kątem bezpieczeństwa 
i higieny.

Głównym celem kontroli sanitarnych w placówkach oświatowo 
wychowawczych jest ocena stanu sanitarno -  technicznego zarówno na 
zewnątrz budynku, jak i pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku.

• Liczba placówek pod nadzorem (ogółem) 76, w tym: 54 stałe placówki 
22 placówki sezonowe

• wykonano 69 kontroli w tym 9 kontroli placówek sezonowych



Higiena Dzieci i Młodzieży

Postępowanie pokontrolne

• Liczba wydanych decyzji administracyjnych w tym zmieniających termin:

- decyzje administracyjne -  6
- w tym zmieniające termin -  5
• Liczba wyegzekwowanych decyzji w tym z lat ubiegłych:

- wyegzekwowane decyzje administracyjne -  2
- w tym z lat ubiegłych -  2 (1 z 2016 roku, druga z 2013 roku)
• Liczba wydanych decyzji płatniczych -  1
• Liczba upomnień i tytułów wykonawczych -  0
• Liczba mandatów karnych na jaką kwotę- 0
• Liczba wystąpień pokontrolnych -  0
• Liczba opinii sanitarnych 1 dotyczy klubu dziecięcego Gozdowie



Higiena Dzieci i Młodzieży

Postępowanie pokontrolne ciąg dalszy:

W 2017 roku wystawiono decyzje administracyjne w następujących placówkach:
Decyzje wystawiono w następujących placówkach:

• Szkoła Podstawowa w Rościszewie -  decyzja dotyczy złego stanu sanitarno- 
technicznego ścian i sufitu na sali gimnastycznej

•Szkoła Podstawowa w Sudragach -  decyzja przedłużająca dotyczy złego stanu 
technicznego podłóg na korytarzu na piętrze, na świetlicy , na sali rekreacyjno -  zastępczej

• Szkoła Podstawowa w Jeżewie -  decyzja przedłużająca dotyczy złego stanu 
technicznego chodnika od strony zachodniej budynku szkoły

•Szkoła Podstawowa w Osieku -  decyzja przedłużająca dotyczy złego stanu technicznego 
podłogi na korytarzu na parterze.



Higiena i Młodzieży

Ergonomiczne wyposażenie szkół

Istotnym elementem środowiska szkolnego, mającym wpływ na zdrowie uczniów, a przede wszystkim na 
prawidłową postawę ciała jest zapewnienie właściwego wyposażenia sal lekcyjnych w meble edukacyjne 
(stoły i krzesła) dostosowane do wymagań ergonomii. Placówki z roku na rok nabywają nowe ergonomiczne 
wyposażenie do sal lekcyjnych, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę warunków związanych z 
dostosowaniem mebli edukacyjnych (stołów i krzeseł) do wysokości ciała uczniów.

• Oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii dokonano w następujących 
placówkach:

• przedszkola -  19 placówek w tym 13 placówek innych form wychowania przedszkolnego, w których 
oceniono 31 oddziały, 620 stanowisk

• Szkoły Podstawowe -  21 placówek , w których oceniono 63 oddziałów, 977 stanowisk
• Gimnazja -  1 placówki, w których oceniono 3 oddziały, 64 stanowiska

• W bieżącym roku nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących dostosowania mebli edukacyjnych 
do zasad ergonomii.



Higiena Dzieci i Młodzieży

Zdrowie psychiczne uczniów
• Aby zapewnić komfort pracy umysłowej uczniów bardzo ważne jest uwzględnienie 

wymogów higieny w organizowanym uczniom rozkładzie dnia, którego najistotniejszą 
częścią jest rozkład zajęć lekcyjnych, rozkład zajęć lekcyjnych we wszystkich szkołach 
uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i rytmu pracy placówki w danym roku szkolnym. 
Pod uwagę muszą być brane dowozy uczniów do szkoły, praca niektórych nauczycieli 
w różnych placówkach oraz udział uczniów w zajęciach dodatkowych, stąd aby mogły się odbyć 
takie zajęcia w niektórych dniach planowanych jest mniej godzin po to aby zaraz po lekcjach 
uczniowie mogli z nich korzystać (dotyczy to uczniów w szkołach wiejskich) i aby nie było 
konieczności organizowania dodatkowego kursu autobusu. Również w placówkach, które uczą 
się na dwie zmiany w dniach, w których zajęcia rozpoczynają się na drugą zmianę 
planowanych jest mniej godzin po to aby uczniowie nie musieli wychodzić o zbyt późnej porze 
ze szkoły. Wszystkie te czynniki brane są pod uwagę podczas oceny rozkładu zajęć lekcyjnych

Ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych przeprowadzono w następujących placówkach:
• szkoły podstawowe -  11 placówek, 79 oddziałów
• gimnazja -  1 placówki, 7 oddziałów

•W bieżącym roku nie stwierdzono nieprawidłowości w rozkładzie zajęć lekcyjnych



Higiena Dzieci i Młodzieży

Warunki do utrzymania higieny osobistej w szkołach

Jako właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej należy uznać 
zapewnienie w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych dostępu do: bieżącej 
ciepłej wody, mydła w dozownikach, suszarek do rąk lub ręczników 
jednorazowych, papieru toaletowego przy lub w kabinach wc, a także 
zapewnienie właściwego stanu technicznego oraz sanitarno -  higienicznego 
pomieszczeń i armatury sanitarnej.
Z roku na rok widoczna jest poprawa dotycząca zapewnienia powyższych 

warunków. Placówki dbają o zapewnienie na bieżąco środków do utrzymania 
higieny osobistej uczniów oraz o stan techniczny i higieniczny pomieszczeń i 
ich wyposażenia

V



Higiena Dzieci i Młodzieży

Warunki do utrzymania higieny osobistej w szkołach ciąg dalszy.

W bieżącym roku wszystkie placówki zapewniły właściwe warunki do utrzymania 
higieny osobistej. W pomieszczeniach higieniczno -  sanitarnych zapewniono dostęp 
do ciepłej bieżącej wody, do środków do utrzymania higieny osobistej typu: papier 
toaletowy, mydło w dozownikach, ręczniki jednorazowe lub suszarki do rąk. Również 
stan sanitarno -  techniczny pomieszczeń i urządzeń sanitarnych nie budzi 
zastrzeżeń.



Higiena Dzieci i Młodzieży

Nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży

W czasie ferii zimowych i letnich dzieci i młodzież powiatu sierpeckiego 
mogą korzystać ze zorganizowanego wypoczynku. Proponowane formy 
wypoczynku to: wypoczynek w miejscu zamieszkania, oraz wypoczynek 
w formie wyjazdowej typu obozy pod namiotami, obozy sportowe, 
wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym.
Miejsca, w których najczęściej organizowany jest wypoczynek letni dla 

dzieci i młodzieży to: Stanica Harcerska w Słupi, placówki oświatowo -  
wychowawcze na terenie powiatu sierpeckiego, w których organizowane są 
najczęściej obozy sportowe i wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Kolczynie gmina Gozdowo „Brzozowy 
Zagajnik”, które oferuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży od 2011 roku.



Higiena Dzieci i Młodzieży

Nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży ciąg dalszy

• Najpopularniejszą formą wypoczynku w czasie ferii zimowych jest 
wypoczynek w miejscu zamieszkania tak zwany: „zima w mieście lub na 
wsi”. W szkołach dla uczniów organizowane są różnego rodzaju zajęcia 
rekreacyjno - sportowe, zajęcia świetlicowe, wycieczki turystyczno -  
krajoznawcze oraz zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego i higienicznego 
stylu życia, jak bezpiecznie spędzić wypoczynek itp.

• Również popularną formą wypoczynku zarówno w czasie letnim 
jak i zimowym są wycieczki jednodniowe do miejscowości, w których dzieci 
i młodzież mają zapewnione różnego rodzaju atrakcje turystyczne, 
krajoznawcze, edukacyjne, rekreacyjne itp..



Higiena i Młodzieży

Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży ciąs dalszy:

W roku 2017 z wypoczynku letniego w skontrolowanych placówkach skorzystało: 211 dzieci 
i młodzieży z czego 24 dzieci i młodzieży wypoczywało w gospodarstwie agroturystycznym 
w Kolczynie - skontrolowano 1 turnus, 40 uczestników wypoczywało na obozie sportowym 
tenisa stołowego w szkole podstawowej w Jeżewie -  skontrolowano 1 turnus, 15 uczestników 
wypoczywało w miejscu zamieszkania w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu -  skontrolowano 
1 turnus, 102 uczestników wypoczywało na obozie pod namiotami w Słupi -  skontrolowano 
1 turnusy, 30 uczestników wypoczywało w ośrodku wypoczynkowy w Szczutowie.

W roku 2017 z wypoczynku zimowego w skontrolowanych placówkach skorzystało: 128 dzieci
1 młodzieży, z czego 35 uczestników wypoczywało na obozie sportowym tenisa stołowego 
w Szkole Podstawowej w Jeżewie -  skontrolowano 1 turnus, 30 uczestników wypoczywało 
w miejscu zamieszkania w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu -  skontrolowano 1 turnus, 
29 uczestników wypoczywało w miejscu zamieszkania -  Świetlica Osiedlowa przy ulicy Targowej
2 w Sierpcu -  organizatorem był Zarząd Osiedla nr 6 w Sierpcu -  skontrolowano 1 turnus, 34 
uczestników wypoczywało na biwaku harcerskim w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu - 
skontrolowano 1 turnus.

Wszystkie skontrolowane placówki zapewniły uczestnikom właściwe warunki sanitarno -  
higieniczne.



Warunki do prowadzenia żywienia w placówkach oświatowo - wychowawczych

Własne warunki do prowadzenia żywienia w placówkach oświatowo -  wychowawczych posiadają:

Na terenie Gminy Szczutowo: Szkoła Podstawowa w Szczutowie, Szkoła Podstawowa 
w Gójsku -placówki przygotowują ciepły posiłek jednodaniowy -  zupy.

Na terenie Gminy Gozdowo: Szkoła Podstawowa w Lelicach, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie 
placówki przygotowują ciepły posiłek. Szkoła Podstawowa w Lelicach posiłek jednodaniowy -  
zupy, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie posiłek dwudaniowy i jednodaniowy.

Na terenie Gminy Mochowo: Publiczne Gimnazjum w Mochowie - placówka przygotowuje ciepły 
posiłek jednodaniowy i dwudaniowy.

Na terenie Gminy Zawidz: Szkoła Podstawowa w Jeżewie -  placówka przygotowuje ciepły 
posiłek -  same zupy. Szkoła Podstawowa w Zawidzu -  placówka przygotowuje ciepły posiłek -  
same zupy

Na terenie Gminy Sierpc: Zespół Szkół -  Centrum Kształcenia Rolniczego - placówka 
przygotowuje ciepły posiłek dwudaniowy -  obiady pełne, dodatkowo dla wychowanków 
internatu przygotowywane są śniadania i kolacje.

Na terenie Miasta Sierpc: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu, 
Gimnazjum Miejskie w Sierpcu - placówki przygotowują ciepły posiłek dwudaniowy -  obiady 
pełne.

WW. Placówki przygotowują posiłki na miejscu.

Higiena Dzieci i Młodzieży



Higiena i i Młodzieży

Prowadzenie dożywiania w szkołach ciąg dalszy:
Na terenie powiatu sierpeckiego są również placówki
do których posiłki są dowożone w formie posiłków jednodaniowych 9 placówek - zupy 

3 placówki - drugie śniadania: należą do nich: szkoły podstawowe w : Bożewo, 
Słupia, Grąbiec, Osiek, Bledzewo, Sudragi, Borkowo, Goleszyn, Ligowo, do których 
dowożone są zupy, Ostrowy, Rościszewo, Łukomie , do których dowożone są drugie 
śniadania

Liczba placówek i liczba uczniów korzystających z ciepłych posiłków zarówno 
przygotowywanych na miejscu, jak i dowożonych do placówek w 2017 roku

• szkoły podstawowe: 6 placówek obiady pełne, liczba korzystających 723 
16 placówek posiłki jednodaniowe, liczba korzystających 1261

• gimnazja: : 1 placówka - posiłek jednodaniowy, liczba korzystających 44

• zespoły szkół:: 1 placówka posiłki jednodaniowe, liczba korzystających 159
WW. Dane dotyczące liczby wydawanych posiłków odnoszą się tylko do placówek 

skontrolowanych w bieżącym roku sprawozdawczym.
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Prowadzenie dożywiania w szkołach ciąg dalszy:

Liczba placówek i liczba uczniów korzystających ze śniadań szkolnych w 2017 
roku

• szkoły podstawowe: 3 placówki, liczba uczniów korzystających 113

Liczba placówek i liczba uczniów korzystających z napojów szkolnych w 2017 
roku

• szkoły podstawowe: 19 placówek, liczba uczniów korzystających 2681
• gimnazja: 0 placówek
• Zespoły szkół: 0 placówek



Higiena Dzieci i Młodzieży

Prowadzenie dożywiania w szkołach ciąg dalszy

• Placówki, które nie mają własnych warunków do prowadzenia dożywiania 
mogą korzystać z warunków tych placówek, które je posiadają. Dotyczy to 
przede wszystkim placówek które są usytuowane w tych samych obiektach.

• Do placówek, które nie posiadają własnych warunków do prowadzenia 
dożywiania i nie mają możliwości korzystania z warunków innych placówek 
wówczas do tych szkół posiłki są dowożone, przeważnie są to posiłki 
jednodaniowe -  zupy lub drugie dania, kanapki czy bułki drożdżowe.

• We wszystkich szkołach podstawowych organizowana jest akcja 
pt. „szklanka mleka”, z której uczniowie chętnie korzystają.

• W związku z czym w bieżącym sprawozdawczym dla uczniów szkół 
podstawowych klas I-V wydawane jest mleko w kartonikach.
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Występujące trudności
• Podobnie, jak w roku ubiegłym nadal pojawiają się trudności związane z wydłużającym się terminem realizacji uchybień. 

Wynika to z ciągle trwającego problemu, jakim jest skromny budżet placówek oświatowo -  wychowawczych. Często zdarza 
się, iż dyrektorzy szkół zwracają się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zaleceń, gdyż brak w danym roku środków 
finansowych nie pozwala na ich realizację. Niekiedy zalecenia są wykonywane etapami, zazwyczaj środków finansowych 
wystarcza na wykonanie części zaleceń, stąd pozostałe prace są odkładane na dalszy termin. Często wykonanie zaleceń 
wiąże się z nakładem większych środków finansowych, które są pozyskiwane z zewnątrz np. fundusze unijne lub z różnego 
rodzaju programów np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich co pozwala na wykonanie większego zakresu prac lecz termin 
realizacji uzależniony jest od wpłynięcia funduszy. Często zalecenia wydawane w decyzjach są poprzedzane innymi pracami, 
które musza być wykonane wcześniej aby zlikwidować przyczynę złego stanu sanitarno -  technicznego ścian i sufitów np. 
naprawa dachu przed malowaniem ścian i sufitu, na których widoczne są zacieki. Dyrektorzy placówek mają również w 
planach pewne inwestycje, które uniemożliwiają w czasie wykonanie niektórych zaleceń np. wymiana podłogi na korytarzu na 
parterze, która jest nie możliwa ze względu na modernizację sieć ciepłowniczej zaplanowaną na lata 2017/2018 stąd 
wymiana podłogi przed wymianą instalacji byłaby niezasadna.

Wyżej wymieniony problem dotyczy przede wszystkim uchybień, które wymagają przeprowadzenia generalnych prac 
remontowych związanych nakładem większych środków finansowych.

Pomimo, że coraz więcej uwagi dyrektorzy szkół zwracają przy zakupie sprzętu sportowego na to czy jest certyfikowany to 
jednak od kilku lat są trudności z wyegzekwowaniem certyfikatów na sprzęt sportowy, który był nabyty po 1997 roku. 
Przyczyną braku certyfikatów na część sprzętu sportowego jest to, iż firmy zajmujące się wyposażeniem obiektów sportowych 
(dotyczy to przede wszystkim hal sportowych budowanych w latach 1998 - 2005) zamiast certyfikatów, na niektóry sprzęt 
sportowy wydawały deklarację zgodności. Taki sprzęt dopóki jest w dobrym stanie technicznym nie jest wymieniany, stąd 
niektóre placówki dysponują częścią sprzętu sportowego, który nie ma zapewnionego certyfikatu.



POZYTYWNE ROZWIĄZANIA

Higiena Dzieci i Młodzieży

Znacznie poprawiła się sytuacja dotycząca zapewnienia środków do utrzymania higieny osobistej 
w pomieszczeniach higieniczno -  sanitarnych. Na bieżąco uzupełniane są środki 
do utrzymania higieny osobistej o czym świadczy brak uchybień zarówno w ubiegłym, jak 
i w bieżącym roku sprawozdawczym. Przeprowadzane są również generalne remonty 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymieniany jest sprzęt sanitarny itp.

W celu poprawy warunków higieniczno -  sanitarnych dyrektorzy szkół zakupują nowe 
wyposażenia sal lekcyjnych np. meble edukacyjne (stoły i krzesła), które są certyfikowane, 
dostosowane do wymagań ergonomii i właściwie ocechowane co znacznie ułatwia prawidłowe 
dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Również nabywane są nowe meble typu 
szafy, szafki, regały do oddziałów zerowych, wczesnoszkolnych w szkołach podstawowych, do 
oddziałów przedszkolnych w przedszkolach itp. Stąd w bieżącym roku zakupiono nowe meble - 
stoły i krzesła do 4 szkół podstawowych w 2 szkołach podstawowych wymieniono uszkodzone 
blaty w stołach na nowe.



Higiena Dzieci i Młodzieży

POZYTYWNE ROZWIĄZANIA ciąg dalszy

•  Co roku dyrektorzy szkół dokonują kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych obiektów i ewentualne zastrzeżenia przedstawiają w jednostce nadrzędnej dzięki 
czemu problemy placówki omawiane są na bieżąco co wpływa również pozytywnie na eliminowanie 
zaistniałych uchybień bez konieczności interwencji inspekcji sanitarnej. Jednym z pozytywnych rozwiązań jest 
możliwość wykorzystania środków unijnych na realizację pewnych zadań i coraz częściej dyrektorzy placówek 
z nich korzystają, co poprawia kondycję finansową placówek i jest to jeden ze sposobów na zdobycie 
dodatkowych funduszy.

• Stąd powstają nowe obiekty rekreacyjno -  sportowe -  np. w 2014 roku powstały przy 4 szkołach 
podstawowych place zabaw natomiast w 2015 roku place zabaw powstały przy 2 szkołach podstawowych. 
Również już istniejące place zabaw są wyposażane w coraz to nowsze elementy np. w 2015 roku uzupełniono 
elementy przy jednej szkole podstawowej, w 2016 roku wymieniono stare elementy na nowe również przy

r

jednej szkole podstawowej. Środki unijne wykorzystywane są również na doposażenie sal lekcyjnych np. w 
2014 roku ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 6 placówek szkół 
podstawowych otrzymało wyposażenie sal lekcyjnych dla oddziałów zerowych np. meble edukacyjne typu stoły 
i krzesła, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny itp. Natomiast w 2015 roku doposażenie 
otrzymały oddziały zerowe w 2 szkołach podstawowych.



Higiena Dzieci i Młodzieży
Działania wykonane przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży w 2017 roku

Lp Treść zamierzenia Realizacja zamierzenia

1. Nadzór sanitarny nad obiektami 
placówek nauczania, wychowania i 
opieki na podległym terenie

W ewidencji PSSE w Sierpcu było 54 stałych placówek oświatowo- 
wychowawczych. Kontrole sanitarne przeprowadzono w 52 
placówkach, obejmując bieżącym nadzorem 96,2% będących 
w ewidencji. W wyniku kontroli wydano 6 decyzji 
administracyjnych w tym 5 decyzji z terminem przedłużającym 
wykonanie zaleceń (wyegzekwowano 2 decyzje w tym Zlat 
ubiegłych 2 decyzje) oraz wystosowano 0 wystąpień pokontrolnych 
w sprawach poprawy stanu sanitamo-technicznego placówek oraz 
higieny procesów nauczania i wychowania. Nałożono 0 mandatów 
karnych na kwotę 0 zł. Wydano 1 opinię sanitarną, w tym dla: 
0 innych form wych. przedszkolnego, 0 placówek wsparcia 
dziennego, 1 żłobków i klubów dziecięcych, 0 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych, 0 innych (jakich?............ )

2. Analiza warunków 
środowiskowych funkcjonowania 
placówek nauczania, wychowania i 
opieki w 2014r. na terenie objętym 
nadzorem

Zgodnie z terminarzem realizacji zadań przekazano do WSSE 
w Warszawie roczne sprawozdanie w zakresie higieny dzieci 
i młodzieży (MZ 53 wraz z załącznikami, MZ 45 oraz sprawozdanie 
opisowe).
Opracowano również „Ocenę stanu sanitarnego zakładów nauczania 
i wychowania”, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu.



Higiena Dzieci i Młodzieży
Działania wykonane przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży w 2017 roku

3. Ocena warunków sanitamo- 
ligienicznych, w sezonowych 
bacówkach zimowego i 
etniego wypoczynku dzieci i 

młodzieży, na terenie 
województwa 
mazowieckiego.

Bieżący nadzór sanitarny nad placówkami sezonowego wypoczynku Akcji 
Letniej i Zimowej prowadzony był na podstawie zgłoszeń zarejestrowanych 
w bazie MEN, których w 2017 r. na nadzorowanym terenie odnotowano 
ogółem 22 turnusów AL i AZ, a także w placówkach wypoczynku w miejscu 
zamieszkania, które nie dokonały rejestracji w bazie MEN, jednak PSSE 
posiadała informacje o prowadzeniu takiej akcji przez szkoły, MDK-i, 
świetlice środowiskowe i inne placówki pracy pozaszkolnej, których łącznie 
podczas AL i AZ było 0 Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń PSSE 
zgodnie z terminarzem prac przekazywała stosowne oceny sprawozdawcze 
do WSSE w Warszawie.

4. Ocena Przygotowania szkół 
do nowego roku szkolnego 
2017/2018

Opracowano i przesłano do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie zgodnie z terminarzem informację o stanie przygotowania szkół 
do nowego roku szkolnego 2017/2018

5. Ocena posiadania 
certyfikatów przez placówki 
na meble i sprzęt sportowy

Informację dotyczącą posiadania certyfikatów na meble edukacyjne i sprzęt 
sportowy sporządzono w odpowiednich tabelach, które zawierały następujące 
dane: liczba placówek, w których stwierdzono wyłącznie meble i sprzęt 
sportowy zakupiony przed 1997 rokiem, odsetek mebli i sprzętu sportowego 
zakupionego po 1997 roku, odsetek mebli i sprzętu sportowego 
z certyfikatami, liczba placówek, których meble i sprzęt sportowy nie 
posiadają certyfikatów. Następnie informację przekazano drogą elektroniczną 
do oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Warszawie.



Higiena Dzieci i Młodzieży
Działania wykonane przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży w 2016 roku

Ocena warunków realizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad uczniami w szkołach

Informację dotyczącą zapewnienia uczniom opieki zdrowotnej w 
szkołach przedstawiono w odpowiednich załącznikach i przesłano do 
O/HDiM WSSE w Warszawie. Pierwszą informację -  stan na 
25.09.2017 roku przesłano w terminie do końca września 2017roku, 
kolejna informację za okres od 01.09.do 31.12.2017 roku przesłano w 
terminie do 5 stycznia 2018 roku.



Nadzór Zapobiegawczy Sanitarny

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny w Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Sierpcu realizuje ustawowe zadania i obowiązki 
w zakresie ochrony zdrowia publicznego pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć na etapie planowania, budowy 
i dopuszczenia do użytkowania.



Nadzór Zapobiegawczy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w 2017 r. dokonała czynności 
polegających n a :



Nadzór Zapobiegawczy

Wyrażenia opinii sanitarnej co do konieczności opracowania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresu dla planowanych 
przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.

wydano 23 takich opinii.

dotyczyły:

• budynków inwentarskich takich jak tuczamie, obory i kurników -  48 %,

• budowy dróg gminnych i powiatowych oraz mostów- 22%

• innych przedsięwzięć - 30 %



Wyrażenia opinii sanitarnej - dot. raportów środowiskowych dokonano 
33 uzgodnień przed wydaniem decyzji dotyczących środowiskowych 
uwarunkowań, które dotyczyły:

• budynków inwentarskich kurników, chlewni i tuczami, obór -  94 %

Nadzór Zapobiegawczy

• elektrowni fotowoltaicznych -  3 %

• rozbudowy oczyszczalni ścieków OSM -  3 %.



Nadzór Zapobiegawczy

Opiniowanie projektów budowlanych/ technologicznych.

Opiniując dokumentacje projektowe szczególną uwagę zwracano na 
prawidłowy układ funkcjonalny pomieszczeń, prawidłowe ciągi 
technologiczne, warunki środowiska na stanowiskach pracy, proponowane do 
zastosowania materiały i sposób wykończenia ścian oraz podłóg. Odpowiednio 
do założonej funkcji użytkowej zwracano uwagę na wyposażenie w sprzęt 
i urządzenia technologiczne, zastosowaną wentylację i ogrzewanie 
pomieszczeń, sposób rozwiązania instalacji wodno -  kanalizacyjnej, itp.



W roku 2017 wydano 37 opinii projektów budowlanych, technologicznych,
które dotyczyły:

• sieci wodociągowej i kanalizacyjnej — 42%;

• sklepów mięsnych - 4 %;

• gabinetów stomatologicznych - 4 %;

• zakładów małej gastronomii -  8 %;

• zakładów fryzjerskich - 13 %;

• lokali użytku publicznego - 25% ;

• apteki-4% .

Nadzór Zapobiegawczy



Nadzór Zapobiegawczy

Pracownik Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego uczestniczył 
w odbiorach końcowych inwestycji przekazywanych do użytku.
W ramach czynności odbiorowych dokonywano szczegółowego przeglądu 
zrealizowanych obiektów i ich otoczenia pod kątem zgodności z uzgodnioną 
pod względem sanitarnym dokumentacją projektową oraz wymogami 
określonymi przez obowiązujące przepisy.


