SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZORGANIZOWANEGO W 2018 ROKU NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

W 2018 roku na terenie Dolnego Śląska w okresie ferii zimowych zgłoszono do
elektronicznej bazy wypoczynku 771 turnusów wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży,
w tym 532, w formach wyjazdowych w obiektach hotelowych, 33 w formach wyjazdowych
w obiektach używanych okazjonalnie i 206 form w miejscu zamieszkania.
W większości wypoczynek w formach wyjazdowych odbywał się w obiektach
hotelowych lub w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie: między innymi
w szkolnych schroniskach młodzieżowych, w obiektach agroturystycznych, w domach
wycieczkowych, w ośrodkach sportu i rekreacji, internatach i w budynkach szkolnych
odpowiednio na ten czas przygotowanych.
Organizatorami zimowego wypoczynku w miejscu zamieszkania były między innymi centra
sportowe, fundacje, kluby sportowe, a w obiektach hotelowych lub w innych obiektach,
w których świadczone są usługi hotelarskie, w domach wczasowych, domach wypoczynkowych
i ośrodkach wypoczynkowych. Dzieci i młodzież na zimowiskach korzystały z pełnego
wyżywienia całodziennego na bazie stołówek i restauracji przy hotelach. Natomiast tam gdzie
prowadzono wypoczynek w miejscu zamieszkania, dzieci miały od 1 do 3 posiłków. Pracownicy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas trwania wypoczynku przeprowadzili 290 kontroli
i skontrolowali 290 turnusów. Podczas kontroli sanitarnych, w funkcjonujących placówkach
wypoczynku zimowego stwierdzano, że placówki te w większości zostały prawidłowo
przygotowane. Kontrole wykazały, że stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń mieszkalnych,
sanitariatów w tych obiektach, na ogół nie budził większych zastrzeżeń.
W czasie przeprowadzanych kontroli stwierdzane nieprawidłowości w blokach żywienia to :

brak umów na odbiór i kart przekazania odpadów kat. III,

brak wyników badania wyrobu gotowego nietrwałego biologicznie,

brak wyniku badania wody.
Za stwierdzone podczas kontroli placówek wypoczynkowych nieprawidłowości i uchybienia
w pomieszczeniach bloku żywienia wystawiano decyzje i mandaty karne.
Mandaty karne nałożono z powodu:


braku prawidłowej odzieży ochronnej pracowników zatrudnionych przy produkcji
posiłków,



nieprawidłowego sporządzania jadłospisów i posiłków,



braku wyszczególnionych środków spożywczych mogących wywołać alergię lub
nietolerancję pokarmową,



nieprawidłowości w zakresie planowania i produkcji posiłków.

Ponadto wydawano zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości w trybie niezwłocznym
oraz udzielano instruktażu osobom odpowiedzialnym za stwierdzony stan rzeczy.
Dodatkowe informacje dotyczące kontrolowanych placówek :
 w placówkach wypoczynku zimowego zapewniano opiekę medyczną na miejscu, a także
na wezwanie lub w pobliskich przychodniach,
 rozpoznane choroby wśród uczestników wypoczynku to głównie przeziębienia, anginy,
 drobne urazy.
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Działania edukacyjne
Podczas kontroli zimowego wypoczynku zarówno w formach wyjazdowych jak i w formach
w miejscu zamieszkania, prowadzono działania oświatowo-edukacyjne przez pion HDM i pion
0Z i PZ polegające na:
 przekazywaniu do wykorzystania materiałów oświatowo-zdrowotnych, dotyczących
między innymi bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz podstawowych
zasad higieny i ostrzeżeń przeciwko zażywaniu substancji psychoaktywnych-„ Stop
dopalaczom”, profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
 dostarczaniu ulotek dla dzieci i rodziców o tematyce antynikotynowej i następstw
palenia tytoniu , prawidłowego odżywiania, postępowania w przypadku wszawicy.
Inne informacje:
W trakcie kontroli na wszystkich turnusach każdej z form wypoczynku nie stwierdzono faktu
palenia tytoniu. Skontrolowane turnusy wypoczynku zimowego funkcjonowały bez zastrzeżeń,
nie stwierdzono sytuacji kryzysowych. Stan sanitarny obiektów był dobry, a obiekty spełniały
wymagania bezpieczeństwa i higieny zawarte w obowiązujących przepisach. Programy
wypoczynków były bardzo atrakcyjne i urozmaicone. Realizacja zadań odbywała się zgodnie z
planem, bez zakłóceń, a organizatorzy placówek wypoczynku posiadali doświadczenie w
organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego i chętnie
podejmowali współpracę z pracownikami PIS. W trakcie kontroli zimowego wypoczynku nie
stwierdzono „dzikich” turnusów, które nie dokonały zgłoszenia w Kuratorium Oświaty i które
nie figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.
Stanisław Biszto - Dział PZ WSSE we Wrocławiu.
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