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PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA
SŁUPSKA W SEZONIE LETNIM 2015 R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku realizując zadania zawarte w ustawie
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263
z późn. zm.) sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny dla zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego ludności oraz podejmuje odpowiednie działania w ramach promocji zdrowia. Z uwagi na
uwarunkowania geograficzne przy planowaniu statutowych zadań uwzględniane są działania na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, w czasie wzmożonego napływu turystów
w okresie letnim.

I. DZIAŁANIA NADZOROWE
1. W zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego
W sezonie letnim 2015 zaplanowano kontrole w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
w których są udzielane ambulatoryjne (przychodnie, poradnie, prywatna praktyka), stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, poprzez swoje służby, jest przygotowany
do podjęcia niezwłocznie działań w przypadku:
 Zgłoszenia wystąpienia posocznicy meningokokowej oraz meningokokowego zapalenia
mózgu i opon mózgowych. Procedury postępowania obejmują: analizę sytuacji
epidemiologicznej, podjęcie działań mających na celu objęcie osób z bezpośredniego kontaktu
z chorym nadzorem epidemiologicznym oraz zastosowanie u tym osób chemioprofilaktyki.
 Zgłoszenia podejrzenia lub wystąpienia ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową
(zbiorowego zatrucia pokarmowego). Podejmowane działania mają na celu zidentyfikowanie
i wyeliminowania czynnika wywołującego zakażenie oraz zapobieżenie rozprzestrzeniania się
zagrożenia.
 Uzyskania informacji o możliwości zawleczenia chorób występujących na terenie państw
afrykańskich (gorączki krwotoczne, SARS, dżuma, cholera, ospa naturalna) lub wystąpienia
innych potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Choroby te jako szczególnie
niebezpieczne i wysoce zakaźne wymagają natychmiastowej i obowiązkowej hospitalizacji,
zabezpieczenia osób ze styczności, które należy poddać kwarantannie i czynnemu nadzorowi
epidemiologicznemu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku na bieżąco monitoruje i raportuje sytuację
epidemiologiczną na terenie jego działalności. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowotnego
mieszkańców i turystów niezwłocznie powiadamia również władze samorządowe.

2. W zakresie nadzoru nad jakością wody i nadzoru na obiektami użyteczności publicznej
2.1. Nadzór nad jakością wody do spożycia:



Monitorowanie jakości wody do spożycia wg ustalonego harmonogramu i reagowanie
na informacje pochodzące od odbiorców.
Planowany pobór próbek wody do spożycia w zakresie
monitoringu kontrolnego
i monitoringu przeglądowego.
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Niezwłoczne powiadamianie władz samorządowych o przypadkach pogorszenia się jakości
wody do spożycia.
Przekazywanie bieżącej informacji o jakości wody dla władz samorządowych,
przedsiębiorstw wodociągowych, odbiorców oraz ludności - oceny jakości wody
do spożycia zamieszczane są na stronie internetowej PSSE Słupsk: psseslupsk.pis.gov.pl. oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej psseslupsk.bip.gov.pl.

2.2. Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach/miejscach wykorzystywanych do kąpieli:





Monitorowanie jakości wody w kąpieliskach/miejscach wykorzystywanych do kąpieli
na podstawie wyników badań przeprowadzanych w ramach urzędowej kontroli
i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatorów/zarządców.
Przekazywanie bieżących ocen o jakości wody w kąpieliskach/miejscach wykorzystywanych
do kąpieli do organizatorów/zarządców, jednostek samorządowych oraz mediów lokalnych publikacja na stronie internetowej PSSE Słupsk: psseslupsk.pis.gov.pl. oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej psseslupsk.bip.gov.pl.
Przeprowadzanie kontroli plaż oraz terenów przyplażowych.

2.3. Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej:




Realizowanie kontroli planowanych w sezonie letnim w obiektów użyteczności publicznej,
w tym w obiektów hotelarskich, solariów, zakładów kosmetycznych
i fryzjersko/kosmetycznych,
Prowadzenie nadzoru sanitarnego w zakresie usuwania odpadów oraz sposobu ich
gromadzenia i usuwania przez zakłady gastronomiczne/hotelarskie/punkty handlowe/ i inne.
Rozpatrywanie wniosków dotyczących stanu sanitarnego obiektów

3. W zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia











Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków zapewniających
bezpieczeństwo żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego oraz nad warunkami
produkcji, transportu, przechowywania i obrotu środkami spożywczymi.
Kontrola jakości zdrowotnej żywności wprowadzanej do obrotu, zwłaszcza mikrobiologicznie
nietrwałej, w tym pobieranie próbek żywności.
Reagowanie w sytuacjach powiadomień w ramach systemu RASFF (system wczesnego
ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszy) oraz monitorowanie
zabezpieczania i wycofywania żywności oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością przez producenta lub importera.
Reagowanie w związku z powiadomieniami w ramach systemu RAPEX (systemu
informowania o niebezpiecznych kosmetykach) - działania mające na celu wycofanie z obrotu
kosmetyków, objętych powiadomieniami w ww. systemie.
Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Słupsku, na mocy porozumienia,
dotycząca wspólnych kontroli w obiektach wprowadzających do obrotu mięso
i przetwory mięsne, przekazywanie informacji o stwierdzanych nieprawidłowościach
w zakresie znakowania i identyfikowalności.
Współpraca z innymi służbami kontrolnymi i organizacjami samorządowymi
w zakresie bezpieczeństwa żywności np. z Policja, Strażą Miejską i Gminną.
Podejmowanie działań w związku z interwencjami konsumentów dot. nieprawidłowości
w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych.
Współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska , Inspekcją Ochrony Roślin I Nasiennictwa,
Inspekcją Handlową Artykółów Rolno-Spożywczych w ramach zawartego porozumienia
w sprawie nadzoru nad produkcją pierwotną produktów pochodzenia roślinnego
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4. W zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży:


Dokonywanie kontroli organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży po przesłaniu,
przez kuratora oświaty zgłoszenia wypoczynku w wersji elektronicznej - zgodnie z § 6 b ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków,
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad
jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).



Przeprowadzanie kontroli planowych i kontroli wynikających z bieżących potrzeb (wnioski,
informacje).



Współpraca z Kuratorium, organizacjami samorządowymi, Policją, Strażą Miejską

II. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE
1. Dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych.:








Informacja ”Bezpieczne wakacje 2015”,
„Zasady bezpiecznych wakacji”,
„Kleszczowe Zapalenie Mózgu KZM” ,
Promieniowanie UV,
Profilaktyka zakażeń meningokokowych,
Profilaktyka w zakresie nowotworów,
Profilaktyka w zakresie dopalaczy.

2. Informacje:





Umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE Słupsk:
o psseslupsk.pis.gov.pl. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
o psseslupsk.bip.gov.pl. pod hasłem „Wakacje – 2015 r.” na temat bezpiecznych zachowań
podczas wypoczynku letniego ze wskazaniem ważnych telefonów, które należy znać,
Zaproszenie mediów lokalnych do nagłośnienia akcji „Bezpieczne wakacje 2015”,
W holu PSSE przygotowanie tablicy informacyjno-edukacyjnej nt. bezpiecznych wakacji.

3. Prowadzenie akcji i kampanii:




Akcja informacyjno – edukacyjna na temat skutków zdrowotnych wynikających
z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV),
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
Kampania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

4. Monitoring kolonii i półkolonii letnich w mieście Słupsku i prowadzenie pogadanek
w zakresie:






Bezpiecznego wypoczynku młodzieży w czasie pobytu na obozie, kolonii, w pociągu, nad
wodą,
Zagrożeń wynikających z używania środków odurzających - dopalaczy, narkotyków, alkoholu
i przypadkowych kontaktów seksualnych,
Podstawowych zasad higieny,
Objawów zakażeń meningokokowych,
Prawidłowego postępowania przy ukąszeniu przez żmiję, kleszcza,
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Podstawowych informacji na temat wścieklizny, zatruć pokarmowych np. grzybami,
pałeczkami Salmonelli.

III. SYSTEM POWIADAMIANIA I REAGOWANIA W SYTUACJACH POTENCJALNYCH
ZAGROŻEŃ

•
•

•

całodobowe dyżury telefoniczne pracowników Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Słupsku pod numerem (+48) 608205830 lub (59) 8431291,
podejmowanie działań interwencyjnych oraz przeprowadzanie badań w Oddziale
Laboratoryjnym PSSE w każdym przypadku gdy zachodzi taka potrzeba w przypadkach
pozyskania informacji od obywateli oraz z przekazów medialnych o zagrożeniach
epidemicznych lub negatywnych zjawiskach, mających znaczenie dla bezpieczeństwazdrowia
publicznego,
współpraca z innymi służbami kontrolnymi, samorządami oraz mediami.

Dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej PSSE Słupsk: psseslupsk.pis.gov.pl. oraz

psseslupsk.bip.gov.pl.,
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