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PPOODDJJĘĘTTEE  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA,,  OOSSIIĄĄGGNNIIĘĘTTEE  EEFFEEKKTTYY  OORRAAZZ  WWNNIIOOSSKKII  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  LLEETTNNIIMM  WWYYPPOOCCZZYYNNKKIIEEMM  NNAA  

TTEERREENNIIEE  PPOOWWIIAATTUU  DDRRAAWWSSKKIIEEGGOO 

  

W okresie sezonu letniego w ramach sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego kontrolowano przestrzeganie przepisów określających 

wymagania higieniczne pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach , gdzie organizowany był wypoczynek 

dzieci i młodzieży. 

WW  ZZAAKKRREESSIIEE  HHIIGGIIEENNYY  DDZZIIEECCII  II  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY   

Kontrolą sanitarną objęto 37 (spośród 101 zgłoszonych do Kuratorium Oświaty) turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży. W 

skontrolowanych turnusach wypoczywało łącznie 1219 uczestników. Stan sanitarny i techniczny obiektów nie wpłynął negatywnie na warunki i 

bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w okresie wakacji. 

 

W ramach akcji letniej zorganizowano 1 spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej, straży miejskiej, policji, przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym na terenie powiatu 

drawskiego oraz ustalenia harmonogramu wspólnych kontroli i wizytacji placówek wypoczynku prowadzonych wspólnie ze służbami 

mundurowymi z ukierunkowaniem na obozy pod namiotami. 

 

    W przebieg bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu drawskiego zaangażowani są wszyscy pracownicy PSSE w Drawsku Pom., 

każdy z obszarów prowadzi działania nadzorowe w swoim zakresie.  

W ramach działań przeprowadzono 1 wspólną kontrolę z obszarem Higieny Komunalnej (1 turnus w obiekcie hotelowym -wliczony w ogólną 

liczbę kontroli). 
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W ramach wspólnych działań ze służbami tj. Komendą Powiatową Policji w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w 2 

obiektach pracownik PSSE w Drawsku Pom. z obszaru Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej 

Policji w Drawsku Pom. przeprowadzili działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających 

osób. 

 

Wszystkie urazy/zachorowania występujące podczas trwania zorganizowanych wypoczynków miały charakter incydentalny i 

sporadyczny, były to głównie drobne urazy-otarcia które nie wymagały ingerencji służb medycznych. W 3 przypadkach dzieci zbadane były 

przez lekarzy w szpitalach, którzy wydali odpowiednie zalecenia. Wszyscy skontrolowani organizatorzy posiadali apteczki wraz instrukcjami 

udzielanie I pomocy. 

W związku z panującą sytuacją związaną z zachorowaniami na COVID-19 na terenie naszego kraju, podczas czynności kontrolnych 

przeprowadzanych wobec organizatorów szczególną uwagę zawracano na wdrożenie i przestrzeganie wytycznych opracowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy skontrolowani organizatorzy dostosowali się do 

wytycznych, jedynie w kilku przypadkach wskazano posiadanie dokumentu poświadczającego szybki kontakt z pielęgniarką, ratownikiem 

medycznym lub lekarzem (organizatorzy posiadali swoje środki transportu oraz dane teleadresowe do pobliskiej przychodni). W każdym 

skontrowanym przypadku zachowany był wzmożony reżim sanitarny.  

Na bieżąco prowadzona była dystrybucja materiałów informacyjnych dla wypoczywających – w ramach działań Oświaty Zdrowotnej i 

Promocji Zdrowia, prowadzone były rozmowy instruktażowe z opiekunami grup wypoczywających dzieci. 

Na bieżąco, co tydzień na stronie internetowej PSSE w Drawsku Pom. umieszczany był wykaz organizatorów wypoczynku.   

Akcja letnia na terenie powiatu drawskiego do dnia sprawozdania przebiega bez zastrzeżeń. 
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 Pod względem epidemiologicznym sezon przebiegał prawidłowo. Nie odnotowano ognisk chorób zakaźnych czy też przenoszonych 

drogą pokarmową. 

 Akcja letnia przebiegła na terenie powiatu drawskiego bez zastrzeżeń. 

 

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ: 

  
 

1. Stan sanitarno – higieniczny miejscowości. 

 

Czystość tras i miejscowości nie budziła zastrzeżeń. Na terenach została ustawiona dostateczna ilość koszy na śmieci. Opróżnianie 

odbywa się w miarę zapełnienia. Sprzątania terenu dokonują Zakłady Gospodarki Komunalnej przy udziale pracowników z grup 

interwencyjnych. Interwencji Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie nie było. Przeprowadzono prace konserwacyjne poboczy i skarp przydrożnych. 

Pomalowano płoty i ogrodzenia, tablice informacyjne i oznakowania szlaków turystycznych. Odpady komunalne usuwane były przez Zakłady 

Usług Komunalnych oraz firmy prywatne i wywożone na wysypiska śmieci. Śmieci wywożone były systematycznie (na podstawie podpisanych 

umów). 

 

2. Ocena stanu sanitarno-technicznego i porządkowego obiektów. 

W okresie sezonu letniego liczba obiektów ze stwierdzonym złym stanem higieniczno-sanitarnym i technicznym ogółem wyniosła 1:         

- Ośrodek wypoczynkowy „EKOLAND” Cieszyno 42, 78-520 Złocieniec – zły stan podłóg w pokojach oraz na korytarzu na parterze i na 

korytarzu na pierwszym piętrze w głównym budynku ośrodka z przerwami w łączeniach paneli, brak równej i gładkiej powierzchni podłóg 

w celu mycia i dezynfekcji. 



 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W  DRAWSKU POMORSKIM 
78-500 Drawsko Pom., ul. Jana Sobieskiego1 
Tel. / Fax. (94) 363 61 95  
e mail. psse.drawskopomorskie@pis.gov.pl lub psse.drawskopomorskie@wsse.szczecin.pl 

 

5 
 

 

Toczą się również postępowania w związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami w następujących obiektach: 

1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ul” Szczycienko 11/1, 78-523 Nowe Worowo, w którym stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- brak wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym lub włączanej automatycznie w ustępie ogólnodostępnym w budynku „drewnianym”,  

- brak wentylacji w sześciu łazienkach w budynku „drewnianym”. 

Wydano decyzję merytoryczną w sprawie poprawy wymagań sanitarnych z terminem wykonania obowiązku do 31.12.2019 r. Ponieważ 

usunięcie naruszeń wymagań zależy od sposobu i formy rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim stwierdził 

podstawę do zawieszenia postępowania na czas trwania przeszkody tj. do czasu wydania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Drawsku Pomorskim przedmiotowej decyzji. 

2. Dworzec kolejowy w Czaplinku ul. Dworcowa, 78-550 Czaplinek, w którym stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny - ubytki i napuchnięcia powłok malarskich ścian pomieszczenia poczekalni, 

- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny - ubytki powłok malarskich drzwi wejściowych do poczekalni. 

Wydano decyzję merytoryczną w sprawie poprawy wymagań sanitarnych z terminem wykonania obowiązku do 31.03.2020 r. Następnie wydano 

decyzję zmieniającą ustalającą termin wykonania obowiązków do dnia 31.10.2020 r. w całym zakresie obowiązywania decyzji. Postępowanie 

administracyjne w toku. 

 

Stan sanitarno-techniczny i porządkowy pozostałych obiektów na terenie powiatu drawskiego nie budził zastrzeżeń. Widać dużą 

staranność właścicieli obiektów wczasowych o estetykę i właściwy stan sanitarno-techniczny. Odpady są wywożone systematycznie, 

nie stwierdzono ich nadmiernego gromadzenia. Nieczystości usuwane są przez zakłady usług komunalnych oraz firmy prywatne i wywożone na 

wysypiska śmieci. Użytkownikom zapewniono odpowiednie warunki pobytu z zabezpieczeniem bielizny i pościeli we właściwym stanie 
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czystościowym i technicznym przechowywanej w odpowiednich warunkach. Zapewniono dostępność do urządzeń higienicznych i sanitarnych 

oraz ciepłej i zimnej wody. W toku kontroli sprawdzano posiadanie przez właścicieli obiektów dokumentów potwierdzających drożność 

i prawidłowe funkcjonowanie przewodów kominiarskich.  

Ogólnie stan obiektów był oceniany pozytywnie. 

Kontrolowano także przestrzeganie przepisów i zaleceń GIS dotyczących przeciwdziałania COVID-19. W trakcie tych kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Bieżąca czystość i porządek były zachowane. Stan sanitarny obiektów w stosunku do roku poprzedniego nie 

uległ pogorszeniu i utrzymuje się na właściwym poziomie. 

3. Zgłoszenia interwencyjne w okresie sezonu letniego.  

W okresie sprawozdawczym odnotowano jedno zgłoszenie interwencyjne.  

W dniu 13.08.2020 r. w związku z interwencją z dnia 03.08.2020 r. (data wpływu 07.08.2020 r.) w sprawie złych warunków sanitarno-

technicznych oraz nieprzestrzegania przepisów i zaleceń GIS dotyczących przeciwdziałania COVID-19 w ośrodku wypoczynkowym 

„EKOLAND” Cieszyno 42, 78-520 Złocieniec upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku 

Pomorskim przeprowadził kontrolę sanitarną, w wyniku której stwierdzono bezzasadność wniesionego zgłoszenia interwencyjnego. Obiekt 

posiada wdrożoną procedurą zachowania bezpieczeństwa w związku z funkcjonowaniem w trakcie epidemii COVID-19.  

 

4. Ewentualne zdarzenia kryzysowe mające wpływ na bezpieczeństwo sanitarne, np. awarie wodociągowe, braki w dostawach wody; 

 

W okresie sprawozdawczym zdarzeń kryzysowych nie stwierdzono. 
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5. Współpraca z organami samorządowymi, innymi inspekcjami 

 

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim podjął działania mające na celu zwrócenie uwagi zarówno 

samorządów, jak również organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na zalety wynikające do tworzenia kąpielisk oraz na 

potrzebę korzystania w czasie letnim z kąpielisk. W tym celu w związku z rozpoczynającym się sezonem kąpielowym wystosował pisma do 

samorządów oraz organizatorów kąpielisk z prośbą o udostępnianie i rozpowszechnianie załączonych ulotek dotyczących bezpiecznego 

kąpieliska oraz ulotek ostrzegających przed zakwitem sinic. 

  
  

BBEEZZPPIIEECCZZNNEE  WWAAKKAACCJJEE    22002200--  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  RREEAALLIIZZOOWWAANNEE  WW  OOBBSSZZAARRZZEE  HHIIGGIIEENNYY  KKOOMMUUNNAALLNNEEJJ 
  
Tabela Nr 1 
 

Nazwa 
PSSE Lp. Treść 

przedsięwzięcia 

Liczba obiektów w 
ewidencji (zgodnie z 

przesłanym wykazem 
przez starostwa 

powiatowe/prezydentó
w miast) 

Liczba obiektów 
skontrolowanych 

Liczba 
kontroli 

Liczba 
obiektów, w 

których 
stwierdzono 

nieprawidłowość 

Liczba decyzji 
administracyjnyc

h bez decyzji – 
rachunków) 

Decyzje-
rachunki  

Grzywny w 
drodze 

mandatów 
karnych  

KKrróóttkkii  ooppiiss  
ssttwwiieerrddzzoonnyycchh  

nniieepprraawwiiddłłoowwoośś
ccii 

Podjęte działania 

liczba kwota 
w zł liczba  kwota 

w zł 

D
raw

sk
o P

om
. 

1. 
Kontrole dworców i 
stacji kolejowych 
(dworce, poczekalnie, 
sanitariaty) 

22 00 00 00 00 00 00 00 00 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 

2. 
Kontrole dworców 
autobusowych 
(dworce, poczekalnie, 
sanitariaty) 

22 00 00 00 00 00 00 00 00 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 

3. 
Kontrole ustępów 
publicznych i 
ogólnodostępnych 

77 00 00 00 00 00 00 00 00 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 

4. Kontrole stanu 
sanitarnego plaż 1100 1100 1100 00 00 00 00 00 00 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 
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5. 

Kontrole stanu 
sanitarno – 
technicznego 
obiektów 
sportowych 
(stadiony, boiska, 
hale sportowe, itp.)  

66 00 00 00 00 00 00 00 00 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 

6. 

Kontrole stanu 
sanitarno – 
technicznego 
obiektów hotelarskich 
i in. obiektów, w 
których są 
świadczone usługi 
hotelarskie 
baza całoroczna 

1199 7 7 0 0 00 00 00 00 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 

7. 

Kontrole stanu 
sanitarno – 
technicznego 
obiektów hotelarskich 
i in. obiektów w 
których są 
świadczone usługi 
hotelarskie 
baza sezonowa 

2255 12 12 1 1 0 0 0 0 

zły stan podłóg 
w pokojach oraz 
na korytarzu na 

parterze i na 
korytarzu na 
pierwszym 
piętrze w 
głównym 
budynku 
ośrodka 

ppoossttęęppoowwaanniiee  
aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  

ww  ttookkuu 

8. Gospodarstwa 
agroturystyczne 6600 4 4 0 0 0 0 0 0 nniiee  ddoottyycczzyy nniiee  ddoottyycczzyy 

9. SUMA 131 33 33 1 1 0 0 0 0   
 
 
 
Nadzór nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli 
 
Tabela Nr 2 
Nazwa 
PSSE  Lp. Treść przedsięwzięcia  

Planowany termin pobrania 
próbek wody z kąpielisk przed 

sezonem, 
Liczba pobranych 
próbek przez PIS 

Liczba pobranych próbek 
przez Organizatora 

Liczba próbek 
zakwestionowanych 

Liczba wydanych 
zakazów kąpieli 

Drawsko 
Pom. 1. Liczba kąpielisk wyznaczonych uchwałą rady 

gminy oraz ocena jakości wody w kąpieliskach 9 9 27 0 0 

2. Liczba miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 1 0 2 0 0 

   SUMA 10 9 29 0 0 
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W sezonie letnim w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim znajduje się 9 kąpielisk: 

1. Kąpielisko nad jeziorem Lubie w Gudowie (26.06.2020-31.08.2020) - organizator Gmina Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41,78-500 

Drawsko Pom. 

2. Kąpielisko nad j. Okra ul. Jeziorna (26.06.2020-31.08.2020) - organizator Gmina Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41,78-500 Drawsko Pom.  

3. Kąpielisko nad j. Czaplino (26.06.2020-31.08.2020) - organizator Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6; 78-550 Czaplinek  

4. Kąpielisko nad j. Drawsko ul. Drahimska (26.06.2020-31.08.2020) - organizator Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6; 78-550 Czaplinek 

5. Kąpielisko nad j. Żerdno - Camp Drawa (15.06.2020-01.09.2020) – organizator Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz Camp 

Drawa, Stare Drawsko 36 

6. Kąpielisko nad j. Drawsko ul. Pięciu Pomostów 5, Kusy Dwór (28.06.2020-30.08.2020)- Organizator TKK Moda Krzysztof Kusa Ośrodek 

Wypoczynkowy Kusy Dwór, ul. Pięciu Pomostów 5, 78-550 Czaplinek  

7. Kąpielisko nad j. Bobrowo Wielkie ul. Jeziorna (01.07.2020-31.08.2020)- organizator Gmina Kalisz Pom ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz 

Pom. 

8. Kąpielisko nad j. Drawsko ul. Pięciu Pomostów 1, Drawtur (15.06.2020-31.08.2020) - Organizator PTiR  Drawtur sp. z o.o. ul. Pięciu 

Pomostów 1 

9. Kąpielisko nad jeziorem Kaleńskim na terenie OSiR Stare Kaleńsko (01.06.2020-31.08.2020)- Ośrodek Sportu i Rekreacji PHU „DJ 

INWEST” Dariusz Jedliński, Stare Kaleńsko 1, 78-550 Czaplinek 

 
Podczas kontroli kąpielisk oceniano stan sanitarno-higieniczny, dostępne wyposażenie oraz oznakowanie kąpielisk zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. 2018 poz.2476). W trakcie tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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W celu promowania bezpiecznej kąpieli w obszarze kąpielisk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim 

wystosował pismo do organizatorów kąpielisk z prośbą o zamieszczenie na stronach organizatorów kąpielisk, jako podmiotów 

współodpowiedzialnych za funkcjonowanie kąpielisk, linku do prowadzonego na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego 

Serwisu Kąpieliskowego. Albowiem prowadzony internetowy Serwis kapieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje na mapie 

Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz przedstawia aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach i 

infrastrukturze kąpielisk. Ogólnie dostępne komunikaty przyczyniają się nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa 

korzystającego z kąpielisk, podnoszenia jakości usług, ale także do wzrostu świadomości zdrowotnej osób kąpiących się. Celem serwisu jest 

przede wszystkim natychmiastowe przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o jakości wody w kąpieliskach podczas sezonu letniego 

wypoczynku, tak aby minimalizować ryzyko zdrowotne osób kąpiących się.  

W sezonie letnim 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim dokonał w 36 przypadkach  bieżącej oceny 

jakości wody na podstawie wyników badań stwierdzając, iż jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia, które zostały zamieszczone na 

stronie serwisu kąpieliskowego.  

Na podstawie sprawozdań z badań wody z kąpielisk pobieranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim oraz badań wykonywanych przez organizatora kąpieliska w przypadku gdy jakość wody w 

badanym zakresie odpowiadała wymogom zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz 255) stwierdzano przydatność 

wody do kąpieli na danym kąpielisku. 

Ponadto podczas kontroli kąpielisk dokonywano wizualnej oceny jakości wody w zakresie obecności zakwitu sinic, ale również innych 

zanieczyszczeń i odpadów takich jak materiały smoliste. W sezonie 2020r. nie odnotowano zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

ludzi korzystających z kąpielisk. 
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Skontrolowano 8 kąpielisk i plaż pod kątem przestrzegania przepisów i zaleceń GIS dotyczących przeciwdziałania COVID-19. W trakcie tych 

kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim dokona klasyfikacji jakości wody w 

kąpieliskach. 

 

Miejsca wykorzystywane do kąpieli.  

Miejsca wykorzystywane do kąpieli zostały przez ustawodawcę przewidziane z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom kąpiącym się podczas krótkotrwałego wypoczynku letniego w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich osób 

korzystających z tej formy rekreacji. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim prowadził również nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do 

kontroli. W sezonie letnim 2020r. objęto nadzorem następujące miejsca: 

1. Wyspa Ostrów- MOWDK nad j. Siecino- (17.07.2020-16.08.2020). 

Wydano 2 oceny o okresowej przydatności wody miejsc wykorzystywanych do kąpieli spełniających wymagania jakości wody. 

 

Nadzór nad wodociągami 
 

Prowadzono  nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody 

do spożycia  stanowią zarówno badania wykonywane przez przedsiębiorców wody w ramach kontroli wewnętrznej, jak i badań realizowanych w 

ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim. W okresie od 22.06.2020r. do 

31.08.2020r. do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego zaplanowano 3 próby wody, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 40 

prób wody. Wszczęto 5 postępowań administracyjnych, z czego 4 dotyczyły nieodpowiedniej jakości wody w zakresie mikrobiologicznym 

(bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów), natomiast 1 dotyczyło nieodpowiedniej jakości wody w zakresie fizykochemicznym, tj. 
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przekroczenie parametru mętność. Strony prowadziły działania naprawcze. Doprowadzono w/w parametry w wodzie do wymagań zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2019 r., 

poz.59 ze zm.), tym samym postępowania administracyjne w powyższym zakresie zostały zakończone. 

Prowadzony był również nadzór nad jakością wody w kierunku wykrywania pałeczek Legionella sp. Nadzór ten prowadzony był zgodnie 

z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu badania ciepłej wody w kierunku wykrywania pałeczek Legionella sp. próbkobiorca PSSE w 

Drawsku Pomorskim dokonał poboru próbki wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim. Wyniki badań wykazały 

przekroczony poziom bakterii Legionella sp., co jest  niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Wszczęto 

postępowanie administracyjne. Gmina Drawsko Pomorskie prowadzi działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody zgodnej z 

w/w rozporządzeniem. 

 
 
Nadzór nad imprezami masowymi 
 
W okresie letnim nie zgłoszono organizacji imprez masowych.
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Stan sanitarny i techniczny obiektów świadczących usługi żywieniowe związane z 

wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie powiatu drawskiego 

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami 

urzędowej kontroli żywności uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań 

higieniczno-sanitarnych. 

 

Ogólny stan sanitarno – techniczny zakładów, w tym najczęściej stwierdzane podczas kontroli 

uchybienia sanitarno-techniczne w okresie od 01.05.2020r. do 31.08.2020r. 

                                                              

        -  przeprowadzono kontroli                                                                     95 

  wydano ogółem decyzji           19 

        -   administracyjnych –wycofanie środków spożywczych o niewłaściwej  

           jakości zdrowotnej                                                                                             0 

-   administracyjnych w zakresie poprawy stanu sanitarnego                  3  

-   decyzji finansowych            6  

-   zatwierdzających           10      

-   unieruchomienia zakładu  nie było 

-   wnioski do sądu        nie było 

-   mandaty  karne                                  10  

-   wstrzymania działalności produkcyjnej i handlowych          nie było 

   

1. Zarządzenia zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych: 

- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno –technicznego m.in. ścian, sufitów, podłóg, 

drzwi.  

 

2. Uchybienia kwalifikujące się do nałożenia mandatów karnych. 

 - brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych; 

- brak porządku oraz czystości bieżącej w pomieszczeniach, 

- brak wdrożenia i przestrzegania zasad GHP/GMP i procedur na podstawie zasad systemu 

HACCP, 

- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niewłaściwej jakości, po upływie przydatności 

do spożycia i dacie minimalnej trwałości. 
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3. Nieprawidłowości podnoszone w zgłoszeniach interwencyjnych:  

W okresie sprawozdawczym odnotowano 7 zgłoszeń interwencyjnych. Niezwłocznie 

podejmowane były działania nadzorowe po otrzymaniu zgłoszeń. W przypadku podania danych 

osobowych udzielano pisemnie odpowiedzi osobom wnoszącym interwencję.  

Opis wnoszonych interwencji: 

1) w  ośrodku wypoczynkowym - interwencja dotycząca nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 07.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356 ze zm.),  

a mianowicie-  brak maseczek ochronnych u personelu ośrodka. Podczas kontroli stwierdzono, 

że personel przestrzegał przepisów w/wym. rozporządzenia. 

2) w Restauracji – interwencja dotycząca braku orzeczeń lekarskich osób zatrudnionych – 

interwencja zasadna - nałożono mandat karny za brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-

epidemiologicznych u osób zatrudnionych. Dnia następnego po kontroli właściciel zakładu 

przedłożył aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

 

3)  w Pizzerio- Pierogarni - dot. niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych panujących 

w obiekcie (obecność myszy, szczurów, mrówek) - interwencja bezzasadna.  Nie stwierdzono w 

obiekcie obecności szkodników. Ponadto nałożono mandat karny za nie wdrożenie procedur 

opartych na zasadach systemu HACCP – brak prowadzenia zapisów wynikających z 

powyższych procedur.  

 

4) interwencja dotycząca niewłaściwej jakości dań oferowanych do sprzedaży w obiekcie Zakład 

Małej Gastronomii w Drawsku Pom. Podczas czynności kontrolnych ustalono,  

iż w nadzorowanym obiekcie dania przygotowywane są na bieżąco – zgodnie z zamówieniami 

klientów. Mięso wykorzystywane do przygotowania kebaba jest dostarczane zgodnie  

z potrzebami obiektu – w dniu kontroli nie stwierdzono przechowywania w/w produktu. 

Urządzenie do odpieku kebaba w dniu kontroli czyste – okazano kartę mycia i dezynfekcji 

pomieszczeń i  urządzeń stykających się z żywnością – zapisy prowadzone systematycznie, 

prawidłowo. W pomieszczeniu magazynu, obróbki wstępnej i toalecie dla personelu  

stwierdzono szereg nieprawidłowości sanitarno – technicznych,  w związku z czym zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne. Ponadto w wyniku naruszeń sanitarno – higienicznych 

stwierdzonych podczas prowadzenia czynności kontrolnych na przedsiębiorcę nałożono karę 

grzywny –  2 mandaty karne. Kontrola sprawdzająca wykazała poprawę stanu  sanitarno – 

higienicznego  - stwierdzone nieprawidłowości  zostały usunięte. Poddano ocenie jakość 

zdrowotną środków spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania żywności – nie 
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stwierdzono środków spożywczych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia/data 

minimalnej trwałości.  

 

5)  interwencja   dotycząca  niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności ( „nieświeże, zepsute 

flaki wołowe, barszcz ukraiński”) w barze w Drawsku Pom. Stan sanitarno-higieniczny 

wszystkich pomieszczeń w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. Pomieszczenia utrzymane czysto, 

sprzęty, wyposażenie kuchenne w odpowiednim stanie technicznym. Dokonano oceny 

warunków przechowywania środków spożywczych trwałych i łatwo psujących się. Środki 

spożywcze przechowywane są zgodnie z zaleceniami producenta, produkty suche poukładane na 

regale w magazynie spożywczym z zachowaniem zasad segregacji asortymentowej. Produkty 

wymagające warunków chłodniczych, zamrażalniczych przechowywane są w czystych, 

sprawnych urządzeniach chłodniczych, właściwie oznakowane (data przygotowania potrawy, 

nazwa środka spożywczego, termin przydatności do spożycia). Nie stwierdzono środków 

spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub upływie, daty minimalnej 

trwałości. Gotowe dania są porcjowane i umieszczane w plastikowych, zamykanych 

pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Strona przedłożyła faktury na zakup 

w/w opakowań. Interwencja niezasadna.  

 

6) zgłoszenie wniesione telefonicznie do PPIS w Drawsku Pom. dotyczące prowadzenia 

działalności gastronomicznej bez uzyskania  decyzji zatwierdzającej PPIS w Drawsku Pom. 

przez obiekt  Catering Drawski. Podczas kontroli stwierdzono: 

- brak procedur  kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP, 

- zakład oraz środek transportu nie uzyskały decyzji zatwierdzającej Państwowego Powiatowego 

Inspektora w Drawsku Pom., 

- w menu nie uwzględniono zawartych w posiłkach alergenów i substancji powodujących alergie 

lub reakcje nietolerancji.  

Właściciel obiektu w dniu kontroli zobowiązał się do niezwłocznego zamknięcia obiektu  

i zaprzestania prowadzonej działalności do momentu otrzymania decyzji PPIS w Drawsku Pom. 

Ponadto zobowiązano właściciela zakładu do sporządzenia wymaganej dokumentacji (system 

HACCP, sprawozdanie z mikrobiologicznego badania wody, protokół z badania drożności 

przewodów kominowych i wentylacyjnych) oraz przedłożenia aktualnych orzeczeń lekarskich do 

celów sanitarno- epidemiologicznych).  

Zostanie skierowany wniosek o wymierzenie kary pieniężnej do Zachodniopomorskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.  
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7) w Restauracji w Drawsku Pom. – interwencja dotycząca nieprzestrzegania Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 07.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356 ze zm.)  

a mianowicie- w restauracji personel bez zabezpieczeń, zagęszczenie gości w sali duże. Wydano 

zalecenie dostosowania obiektu do wymogów w/wym. Rozporządzenia oraz wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, a także przeszkolenia pracowników w tym zakresie. Wydane 

zalecenia zostały wykonane niezwłocznie dnia następnego. 

 
4. Ilość stwierdzonych obiektów działających „nielegalnie” tj. bez złożenia stosownych 

wniosków. 

W okresie sprawozdawczym stwierdzono 1 obiekt działający „nielegalnie”, tj. bez złożenia 

stosownych wniosków. W tym zakresie zostanie skierowany wniosek o wymierzenie kary do 

Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. 

 

5. Działania podejmowane w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zatruć pokarmowych lub 

ich podejrzenia. 

W okresie sprawozdawczym nie były podejmowane działania w związku ze zgłoszeniem 

wystąpienia zatruć pokarmowych lub ich podejrzenia.  

 

6. Inne szczególne sytuacje (np. uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, działania 

akcyjne, itp.). 

W ramach systemu RASFF  podjęte zostały działania w związku z  powiadomieniami  

o niebezpiecznych produktach żywnościowych. Wszystkie czynności związane z postępowaniem 

w ramach systemu RASFF były podejmowane natychmiast, zgodnie z obowiązującą procedurą -  

przeprowadzono w tym zakresie 22 kontrole sanitarne. W przypadku stwierdzenia produktów 

kwestionowanych w obrocie handlowym natychmiast wycofywano dany rodzaj partii ze sklepu.  

 
W związku z panującą sytuacją związaną z zachorowaniami na COVID-19 na terenie 

naszego kraju, przeprowadzano czynności kontrolne wraz z przedstawicielami Komendy 

Powiatowej Policji w Drawsku Pom. -  szczególną uwagę zawracano na 

wdrożenie/przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadzono łącznie w tym zakresie 124 kontroli w 

zakładach obrotu żywnością: sklepach, hurtowniach, aptekach; w zakładach żywienia 

zbiorowego: restauracjach, barach, zakładach małej gastronomii oraz w ośrodkach wczasowych. 
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 W przypadku nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.08.2020r. w sprawie 

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

epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356 ze zm.): 

1. nie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa (maseczka/ przyłbica).  

2. w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych dla klientów brak instrukcji dot. mycia i 

dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczek. 

3. braku informacji dla klientów o obowiązku zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym 

materiałem) przez każdą osobę przebywającą w obiekcie. 

4. braku zachowanej odległości między blatami stolików (od ich brzegów) nie wynosiły min. 

1,5 m 

5. w toaletach brak wywieszanych  instrukcji dotyczących: 

- mycia rąk, 

- dezynfekcji rąk, 

- zdejmowania i zakładania rękawiczek 

- zdejmowania i zakładania maseczki 

Wydane zalecenia były wykonywane niezwłocznie. 

 

Wydawano również zalecenia przeszkolenia pracowników zakładu zgodnie z wytycznymi GIS w 

związku z sytuacją sanitarno- epidemiologiczną panującą w kraju.  

 
WYTWÓRNIE  LODÓW (w tym automaty do lodów) 

 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 7 kontroli sanitarnych 
 
1) w Wytwórni lodów w Czaplinku przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, w tym: 1 kontrolę 

sanitarną tematyczną, 1 kontrolę kompleksową, Kontrola tematyczna została przeprowadzona w 

związku z poborem próbek do badań laboratoryjnych. Próbki nie zostały zakwestionowane.  

W wyniku kontroli sanitarnej kompleksowej stwierdzono, że kontrolowany podmiot 

przeprowadza badania wytwarzanych lodów tradycyjnych – na zgodność z kryteriami 

mikrobiologicznymi określonymi w rozporządzeniu 2073/2005, a tym samym wdrożył 

procedury oparte na zasadach HACCP.  

2) w Punkcie sprzedaży lodów włoskich w Czaplinku – pobrano do badań laboratoryjnych lody  

z automatu do badań mikrobiologicznych oraz wymazy sanitarne. Na podstawie 

przeprowadzonego badania mikrobiologicznego w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych 

Enterobacteriaceae – stwierdzono że wyniki są niezgodne z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu 2073/2005. Po otrzymaniu w/w informacji oraz przeanalizowaniu sprawozdań 

podjęto działania nadzorowe, w wyniku których wystosowano do Strony pismo, w którym 
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zalecono przedsiębiorcy niezwłocznie podjąć działania korygujące zgodnie z procedurami 

systemu HACCP. Zalecono powtórne przeprowadzenie badań właścicielskich. W odpowiedzi na 

pismo właścicielka zakładu podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży lodów, oraz 

poinformowała o myciu i dezynfekcji maszyny. 

 

PIEKARNIE i CIASTKARNIE 
 
Przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych, w tym 1 kontrolę tematyczną – w związku z poborem 

próbek do badań laboratoryjnych, 2 kontrole sprawdzające. Kontrolę sprawdzającą 

przeprowadzono w ciastkarni w Kaliszu Pom. w związku  z prowadzonym postępowaniem 

administracyjnym. Nie wykonano obowiązków ujętych w decyzji administracyjnej w związku z 

powyższym wydano upomnienie. Ponowna kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości. Pobrano do badań mikrobiologicznych 5 próbek środka 

spożywczego – ciastko napoleonka. Próbki nie zakwestionowano. 

 

Stan sanitarno-techniczny obiektów, bieżąca czystość, stosowanie właściwych procesów  

i procedur nie budził zastrzeżeń. 

Wszystkie kontrolowane obiekty (piekarnie ciastkarnie) posiadały opracowane i wdrożone 

dokumentacje, zgodnie z zasadami systemu HACCP, w odniesieniu do ogółu warunków  

i działań, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji dla zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego końcowego wyrobu . Podstawą  funkcjonowania systemu jest 

wdrażanie polityki bezpieczeństwa żywnościowego przez przedsiębiorcę, dostosowanej do 

specyfiki zakładu. Prowadzone zapisy związane z realizacją wyznaczonych celów potwierdzają 

lub nie prawidłowość prowadzonych działań i są wskaźnikiem do podjęcia i wdrożenia korekcji  

i weryfikacji systemu HACCP.  W trakcie prowadzonych kontroli w piekarniach i ciastkarniach 

zwracano uwagę na wdrożenie przez przedsiębiorcę systemu HACCP w zakresie: kwalifikacji  

i doświadczenia personelu, związanych z uprawnieniami i odpowiedzialnością za dany obszar 

produkcji: 

 stałe analizowanie i identyfikowanie potencjalnych i istniejących problemów, mających 

znaczenie dla bezpieczeństwa żywności oraz określanie i wdrażanie działań 

zapobiegawczych i korygujących. 

 nadzoru nad zapisami ich dostępność, identyfikowalność, gromadzenie informacji  

i przechowywanie przez określony czas.  
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ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO OTWARTEGO 
 

W objętych nadzorem 105 zakładach w okresie od 01.05.2020r. do 31.08.2020r. przeprowadzono 

łącznie 65 kontroli sanitarnych. Wydano 9 decyzji zatwierdzających. W celu wyegzekwowania 

nieprawidłowości sanitarno-technicznych wydano 2 decyzje administracyjne w zakresie poprawy 

stanu sanitarnego i 5 decyzji finansowych. 

Nałożono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 2200,00 zł za brak utrzymania czystości  

i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych w zakładach, brak orzeczeń lekarskich do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, brak wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu HACCP. 

Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

Kontrole przeprowadzane w zakładach tej grupy ukierunkowane były na sprawdzenie 

warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, higienę 

osobistą personelu, warunki przechowywania surowców, półproduktów i gotowych potraw,  

w tym zapewnienie ciągłości łańcucha chłodniczego, właściwą jakość wody używanej do 

produkcji  w zakładach, wdrożenie i przestrzeganie zasad GHP/GMP i systemu HACCP.  

Właściciele zakładów podejmują działania zmierzające do poprawy warunków 

sanitarnych w obiektach, dokonują wymiany sprzętów, wyposażenia, dokonują również zmian  

w wystroju sal konsumpcyjnych. Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują jednak, że w 

części obiektów właściciele nie przestrzegają zasad GHP/GMP pomimo opracowania 

wymaganych instrukcji i procedur, w tym również z zakresu systemu HACCP. 

 
ZAKŁADY  ŻYWIENIA ZBIOROWEGO  ZAMKNIĘTEGO 

 

Przeprowadzono łącznie 13 kontroli sanitarnych  - w tym 12 kontroli w ośrodkach wczasowych.  

Wydano: 

- 1 decyzję zatwierdzającą w związku z rozszerzeniem działalności w stołówce ośrodka 

wczasowego,  

- 1 decyzję administracyjną na poprawę stanu sanitarno-technicznego,  

- 1 decyzję finansową w stołówce ośrodka wczasowego. 

Stan sanitarno-porządkowy obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom., stosowanie właściwych procesów i procedur nie budził 

zastrzeżeń.  

Układ funkcjonalny pomieszczeń zakładów, ich wyposażenie w sprzęt zapewniają prowadzenie 

wszelkich działań produkcyjnych z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej,                            

co udokumentowano w protokołach kontroli podczas prowadzenia działań nadzorowych.  



 

20 
 

W skontrolowanych zakładach dostępne wymagane instrukcje i procedury  z zakresu GHP, we 

wszystkich zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego prowadzących produkcję potraw od 

surowca do wyrobu gotowego opracowano i wdrożono stałe procedury na podstawie zasad 

systemu HACCP. Przedsiębiorcy podejmują działania w zakresie aktualizacji opracowanej 

analizy zagrożeń, w uzasadnionych przepadkach weryfikują wyznaczone CCP; aktualizują 

również dokumentacje z zakresu GHP, a szczególnie instrukcje mycia, dezynfekcji, wykazy 

stosowanych środków myjąco-dezynfekujących. Zapisy i monitoringi wynikające z w/w 

dokumentów (rejestry temperatur, wilgotności, oceny przyjmowanych dostaw wraz z 

identyfikacja dostawców, ocena jakości wody, szkolenia pracowników, monitoring DDD, 

monitoring CCP ) prowadzone na bieżąco.     

 

ŻYWIENIE W OBIEKTACH AGROTURYSTYCZNYCH 

Przeprowadzono 3 kontrole kompleksowe z oceną stanu sanitarnego zakładu. 

W okresie sprawozdawczym nie wydawano decyzji administracyjnych. Nałożono 1 mandat karny 

za nie wdrożenie procedur opartych na zasadach systemu HACCP.  

Stan sanitarno-techniczny 3 obiektów będących pod nadzorem PPIS w Drawsku Pom., bieżąca 

czystość, stosowanie właściwych procesów i procedur nie budził zastrzeżeń. 

 
WNIOSKI 

 
Prowadzone działania nadzorowe miały na celu ocenę warunków produkcji i obrotu 

żywnością ich zgodność z wymogami oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych niezgodności 

z prawem paszowym i żywnościowym, poprzez prowadzenie kontroli i konsekwentne 

wszczynanie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

W wielu zakładach stan sanitarny ulega systematycznej poprawie, dzięki coraz większej 

świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań i wdrażaniu i stosowaniu 

zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także 

wprowadzaniu procedur na podstawie zasad HACCP. 

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa żywności podczas trwania 

sezonu letniego prowadzono nadzór sanitarny  szczególnie w zakresie: 

- wdrażania i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej w obiektach 

żywności i żywienia; 

- zachowania łańcucha chłodniczego na całej drodze od surowca do gotowego produktu 

wydawanego konsumentowi, co na szczególne znaczenie w przypadku środków spożywczych 

łatwo psujących się, szczególnie w okresie letnim; 

- identyfikalności surowców i produktów; 
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- prawidłowego znakowania wyrobów; 

- stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji. 

W przypadkach stwierdzania podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych 

nieprawidłowości w w/w zakresie stosowane były sankcje karne, a następnie przeprowadzane 

kontrole  w celu sprawdzenia, czy niezgodności z przepisami prawa żywnościowego zostały 

usunięte. 

 
 
OBSZAR EPIDEMIOLOGII  

 W okresie sezonu letniego 2020 r. kontynuowano działalność w zakresie zapobiegania i 

zwalczania chorób zakaźnych. 

 

1. W zakresie nadzoru nad zachorowaniami na choroby zakaźne  prowadzono rejestrację 

występujących zachorowań wynikających z prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych.  

2. Podczas sezonu letniego nie stwierdzono wzrostu zachorowań na choroby zakaźne, 

zanotowano zachorowania nie mające bezpośrednio związku z okresem wypoczynku a 

mianowicie: 

1) Biegunka i zapalenie żołądkowo- jelitowe – 2 przypadki, w tym 1 dziecko do lat 2. 

2) Borelioza – 13 przypadków 

3) Wirusowe zakażania jelitowe – 1 przypadek 

4) Ospa – 4 przypadki  

5) Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) wywołane przez Clostridium difficile – 2 

przypadki. 

6) Salmonella – 2 przypadki 

W analizowanym okresie nie zanotowano ognisk zachorowania na choroby zakaźne oraz 

zatruć pokarmowych.  

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie całego kraju w okresie 

wypoczynku letniego odnotowano 8 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2  

wywołujące chorobę Covid-19. Zachorowania dotyczyły 6 mężczyzn  oraz 2 kobiet. 

Najmłodszy przypadek zachorowania dotyczy 14 – letniego dziecka. 

W 3 przypadkach osoby zostały objęte hospitalizacją, natomiast pozostałe osoby zostały 

objęte izolacją w warunkach domowych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przypadku kontaktu osoby z pacjentem, u 

którego zostało potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 po przeprowadzeniu 

dochodzenia epidemiologicznego i dokonaniu oceny ryzyka w zakresie charakteru 
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styczności (bezpośredniej lub pośredniej), która niesie zagrożenie przeniesienia zakażenia 

podejmował decyzje poddania tych osób kwarantannie. 

 
 
 
 
W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA: 
 

Sprawozdanie z realizacji interwencji nieprogramowej „Bezpieczne Wakacje”- 2020 rok 

1. Nazwa / temat interwencji programowej/ nieprogramowej: 

„Bezpieczne Wakacje 2020” . 

2. Grupa docelowa: 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w wypoczynku letnim, organizatorzy i kierownicy 

turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawcy i opiekunowie 

uczestników wypoczynku, partnerzy (w ramach lokalnej koalicji) akcji „Bezpieczne 

Wakacje 2020”. 

3. Ramy czasowe: 

22 czerwca  –  11 sierpnia 2020. 

4. Koordynator: 

starszy asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. 

5. Realizatorzy: 

St. asystent OZiPZ, st. asystent HDiM, pracownicy HŻŻ i PU, pracownicy HK, kierownicy 

placówek i turnusów letniego wypoczynku, wychowawcy i opiekunowie, przedstawiciele 

koalicji - partnerzy akcji  BW. 

6. Partnerzy: 

Straż Miejska, Straż Gminna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Redakcja Powiatowej 

Gazety Drawskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie w Drawsku Pom., 

Starostwo Powiatowe. 

7. Formy realizacji: 

1) Przygotowano do dystrybucji (wydruk własny) aktualnych ulotek, np. „Patent na 

Bezpieczne Wakacje”, Wypoczynek w dobie pandemii koronawirusa zawierające treści:  

 zachęcanie  do działań na rzecz własnego zdrowia; 

 popularyzowanie aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania; 

 popularyzowanie  zasad higieny osobistej;  

 edukację w zakresie szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promieniowanie 

ultrafioletowe; 

 zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze; 
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 zasady bezpiecznego zachowania się podczas pobytu nad akwenami wodnymi i w lesie; 

 edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 profilaktykę nikotynizmu i przeciwdziałania szkodliwemu używania substancji 

psychoaktywnych; 

 edukację dotyczącą ryzykownych zachowań zdrowotnych, w tym seksualnych; 

 edukację w zakresie profilaktyki zatruć pokarmowych; 

 profilaktykę chorób zakaźnych, w tym HIV/AIDS/STI; 

 zapobieganie wściekliźnie i postępowanie w wypadku pokąsania przez zwierzęta domowe 

lub dzikie; 

 specjalne wytyczne GIS dla organizatorów turnusów, kąpielisk, placów zabaw, obozów 

uwzględniające zagrożenie zakażeniem SARS-CoV-2. 

2) Przygotowano do dystrybucji: wytyczne GIS dotyczące zasad organizacji kąpielisk i  

miejsc wyznaczonych do kąpieli i placów zabaw. 

3) Przed rozpoczęciem okresu wakacji wysłano do jednostek samorządu terytorialnego i 

innych instytucji informację PPIS w Drawsku Pomorskim o akcji „Bezpieczne Wakacje 

2020” i zaproszenie na naradę lokalnej koalicji w sprawie akcji BW 2020 ( 4 listów 

intencyjnych do 9 odbiorców). 

4) W dniu 22.06.2020r. przeprowadzono naradę dotyczącą organizacji akcji „Bezpieczne 

Wakacje” z partnerami akcji, przedstawicielami lokalnej koalicji ( Komenda Powiatowa 

Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie, 

Straż Miejska i Gminna, Dyrektor i Kierownik ONS PSSE ) - 11 osób. 

5) W ramach współpracy z innymi komórkami Inspekcji Sanitarnej (HDiM, HZZiPU, HK) 

oraz Komendą Powiatową Policji  i  Powiatową Komendą Straży Pożarnej podczas  34 

wizytacji przeprowadzanych w obiektach zorganizowanego wypoczynku dzieci i 

młodzieży i prowadzonych narad z organizatorami wypoczynku i właścicielami obiektów 

udzielono 34 instruktaży dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji – 48 osób kadry; 

łącznie w naradach uczestniczyło 131 osób (34 narad). 

6) Podczas 7 spotkań bezpośrednich z uczestnikami wypoczynku (dzieci i młodzież 

wypoczywające na turnusach letniego wypoczynku) omówiono działania własne 

profilaktyczne w zakresie minimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem, także 

odnośnie chorób, nałogów (szczególnie używania „dopalaczy”) i zagrożeń ze strony 

kleszczy, dzikich zwierząt oraz  in. zagrożeń biologicznych (np. roślina barszcz 

Sosnowskiego) - 144 osób w wieku 7 - 18 lat i 13 osób dorosłych - opiekunowie, 

wychowawcy, trenerzy (7 prelekcji). 
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7) Przeprowadzono 1 warsztaty (zajęcia z wykorzystaniem alko-  i  narkogogli) z   młodzieżą   

obozu  sportowego  judo –  16 uczestników. 

8) W lipcowym wydaniu Powiatowej Gazety Drawskiej (nr 14/2020) z dnia 15.07.2020. 

ukazał się artykuł na temat działań PPIS i pracowników PSSE na rzecz bezpieczeństwa 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – apel PPIS w Drawsku Pomorskim o 

zapewnienie maximum bezpieczeństwa osób przebywających na wakacjach. 

W trakcie narad z Organizatorami i spotkań z Uczestnikami letniego wypoczynku 

przeprowadzono 36 dystrybucji materiałów edukacyjnych Państwowej Inspekcji  Sanitarnej : 

Koronawirus – powiadom  telefonicznie  PSSE  -    34 

Ulotki  WSSE na Bezpieczne Wakacje  ( 3 )       -  102 

„Koronawirus”   MZ – GIS – NFZ                      -    34 

„2019 – nCoV”  PZH – NIZP                              -    34 

„Plażowanie i bezpieczna kąpiel”  ( 2 )               -    68 

„Plac  zabaw   na  BW 2020”                              -     34 

Ulotka  dla zarządców  placów  zabaw  BW 2020 -  68 

Ulotka   „ Uwaga! Kleszcze!”                             -     34 

Ulotki  WSSE „Pamięta ! Wyrzuć do odpadów zmieszanych”   -  64 

Ulotka   WSSE  „Maseczka obowiązkowo !”     -     24 

Ulotki  dla  Seniora                                              -    14 

 

Akcja  „Bezpieczne Wakacje 2020”  łącznie : 

-  ilość materiałów oświatowych  –  510 szt. 

         -  liczba odbiorców działań bezpośrednich –   374 osoby    

         -  liczba odbiorców działań pośrednich – 102 osoby 

 

 

PODSUMOWANIE 

 W okresie sezonu letniego misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej  było utrzymanie 

bezpieczeństwa zdrowotnego każdego obywatela powiatu drawskiego, jak również 

odwiedzających nasz powiat turystów. Było to możliwe dzięki identyfikalności i szacowaniu 

zagrożeń oraz nadzorowi i kontroli w trosce o zapewnienie właściwych warunków sanitarno-

higienicznych w nadzorowanych obiektach, służących zapobieganiu zagrożeniom, a także 

zachowaniu i umacnianiu zdrowia społeczeństwa oraz kształtowaniu odpowiednich postaw i 

zachowań. Istotnym elementem naszej działalności w tym okresie była edukacja zdrowotna. 


