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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie realizuje zadania w
zakresie zdrowia publicznego nałożone na Inspekcję Sanitarną ustawą o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu złotowskiego
jest promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i
zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.
W roku 2018 głównymi kierunkami działania Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Złotowie były:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych w
powiecie złotowskim i procesem dystrybucji szczepionej do przeprowadzania
obowiązkowych szczepień ochronnych z wykorzystaniem Elektronicznego
Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS).
Sprawowanie nadzoru nad spełnianiem przez lekarzy obowiązku informowania
rodziców lub osób sprawujących prawną opieką nad osobą małoletnią o
obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym oraz nad
wykonywaniem obowiązku zgłaszania organom PIS niepożądanych odczynów
poszczepiennych.
Propagowanie potrzeby i zasadności szczepień ochronnych jako
najskuteczniejszej formy zapobiegania powrotowi w skali masowej chorób
zakaźnych. Uświadamianie rodzicom szkodliwości ulegania propagandzie
ruchów antyszczepionkowych.
Wzmacnianie nadzoru nad warunkami hospitalizacji osób zakażonych
biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub
oporności
(czynnikami alarmowymi)
z uwzględnieniem zapewnienia
odpowiednich pomieszczeń, warunków ogólnotechnicznych i środków ochrony
osobistej dla personelu, służących zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi i
innym pacjentom.
Wzmocnienie nadzoru nad obiektami żywnościowymi, w tym zakładami
produkcji i dystrybucji suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia
oraz środków spożywczych wzbogacanych, które w oparciu o ustalenia z roku
poprzedniego generują największą liczbę nieprawidłowości.
Wzmocnienie nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań w odniesieniu do
składu suplementów diety w związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia
publicznego spowodowanym potencjalną obecnością na rynku spożywczym
suplementów diety zafałszowanych substancjami, które mogą wykazywać
właściwości farmakologicznie czynne.
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładami (domami) pogrzebowymi w
zakresie warunków sanitarno-higienicznych oraz właściwego sposobu
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
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8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Współpraca z władzami samorządowymi w celu zwiększania liczby
organizowanych kąpielisk jako jedynych miejsc zapewniających pełne
bezpieczeństwo kąpiących się.
Ograniczanie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze i
nowe substancje psychoaktywne.
Ochrona zdrowia pracowników przed niekorzystnym oddziaływaniem
szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy poprzez
sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.
Dokonanie analizy warunków higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych
przedszkolach.
Przygotowanie do badań w przypadku sytuacji kryzysowych poprzez szkolenie
pracowników oraz określenie przedsięwzięć i procedur realizacji zadań w ramach
stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla
każdego stopnia zagrożenia.
Organizowanie i realizowanie kontroli w sposób sprawny i możliwie jak najmniej
zakłócający tok pracy jednostki kontrolującej i kontrolowanej przestrzegając
zasad określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Prowadzenie analizy działalności antykorupcyjnej i szkolenie pracowników w
zakresie zapobiegania zjawisku korupcji w administracji publicznej, przy
wykorzystaniu platformy e-learningowej szkolenie-antykorupcyjne.edu.pl.

W roku 2018 realizowano zadania w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności
poprzez sprawowanie:





zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
bieżącego nadzoru sanitarnego
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska

W 2018 r. sprawowano nadzór nad warunkami:







higieny środowiska
higieny pracy w zakładach pracy
higieny procesów nauczania i wychowania
higieny wypoczynku i rekreacji
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt
pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne

oraz

Powyższy nadzór ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób,
w tym zakaźnych i zawodowych.
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I.ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:
1) uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko;
3) wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych;
4) kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami
higienicznymi i sanitarnymi;
5) zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
6) uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań
sanitarnych i zdrowotnych;
7) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii
Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest
wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
W 2018 roku Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego rozpatrzyło 108 spraw,
które dotyczyły między innymi:
 zapytania co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, które
były związane z budową i modernizacją dróg publicznych, budową sieci
kanalizacyjnych i wodnych, budową zbiorników wodnych małej retencji (na potrzeby
nadleśnictw), budową elektrowni fotowoltanicznych, budową i rozbudową budynków
inwentarskich, budową i rozbudową hal magazynowych, zakładów produkcyjnych,
budowy wytwórni mas bitumicznych, wydobywania kopalin (kruszywa i torfu);
 wydania opinii na dokumentację projektową obiektów żywieniowych, obiektów
oświaty, obiektów biurowych, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i fryzjerskich;
 projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego;
 uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko;
 dopuszczenia do użytkowania obiektów w tym budowy budynków mieszkalnych
wielolokalowych, budynków handlowych wielkopowierzchniowych, stacji uzdatniania
wody przedszkoli, żłobków, rozbudowy ośrodka rehabilitacji, hali sportowej przy
zespole szkól, boiska, placów gier, budowy domu przedpogrzebowego, budowy
zakładów pracy i produkcyjnych;
 realizacji przedsięwzięcia w tym zabudowy zagrodowej, obiektów inwentarskich,
budowy kompleksu magazynów zbożowych, budowy „mini browaru”;
 spełnienia wymagań przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.
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II. BIEŻACY NADZÓR SANITARNY
Kontrole przestrzegania przepisów określających higienę pomieszczeń i wymagań w
stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowowychowawczych i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz higieny procesów
nauczania, sposobu jakości odżywiania dzieci i młodzieży.
W 2018 roku pod nadzorem PPIS w Złotowie znajdowało się 80 placówek oświatowowychowawczych stałych ( w tym: 3 placówki innych form wychowania przedszkolnego) oraz
119 turnusów wypoczynku (w tym: 5 turnusów wypoczynku zimowego, 114 turnusów
wypoczynku letniego). Ogółem w placówkach przeprowadzono 149 kontroli, w tym 6
kontroli sanitarnych na wniosek strony dotyczące potwierdzenie spełnienia wymagań
sanitarno-lokalowych w 5 istniejących żłobkach, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci, 1
kontrolę sanitarną pomieszczeń przeznaczonych na żłobek, który ma powstać w 2019 roku
zakończonych decyzją oraz 51 kontroli wypoczynku. Podczas kontroli placówek szczególną
uwagę zwracano na warunki do utrzymania higieny osobistej: wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych w bieżącą ciepłą wodę, mydło w dozownikach, ręczniki jednorazowe lub suszarki
do rąk, a także na stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny pomieszczeń. W wyniku
przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono, iż wszystkie placówki zapewniły ciepłą
bieżącą wodę. Mandatów karnych nie nakładano.
W 2018 roku w 28 placówkach - 322 oddziałach przeprowadzono higieniczną ocenę
rozkładów zajęć lekcyjnych. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach (1 szkoła
podstawowa, 1 zespół szkół) - łącznie w 8 oddziałach klas I-III szkół podstawowych dotyczyły nierównomiernego rozłożenia zajęć lekcyjnych. Według oświadczeń dyrektorów
spowodowane jest to zbyt małą liczbą sal lekcyjnych.
Zajęcia lekcyjne w placówkach oświatowych prowadzone w systemie
jednozmianowym.
W 2018 roku miejsca na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów zapewniono we
wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących samodzielnie oraz zespołach szkół.
W 17 placówkach oceniono również dostosowanie mebli (stolików i krzeseł) do
wzrostu uczniów i przedszkolaków. Łącznie oceniono 205 stanowisk, w 18 oddziałach. Nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku w 57 placówkach, łącznie w 127 pomieszczeniach, w okresie
grzewczym dokonano pomiaru temperatury. Nie stwierdzono temperatury poniżej normy.
W 2018 roku pod kątem posiadania przez szkoły i placówki certyfikatów na meble
szkolne skontrolowano 60 placówek, w których stwierdzono: odsetek mebli zakupionych po
1997 roku - 100% w 50 placówkach, powyżej 50% - 7 placówek, do 50% - 2 placówki, do
25% - 1 placówka. Odsetek mebli zakupionych po 1997 roku z certyfikatami w 100%
posiadało 46 placówek, powyżej 50% - 9 placówek, do 50% - 5 placówek. Pod kątem
posiadania przez szkoły i placówki certyfikatów na sprzęt sportowy skontrolowano 48
placówek, w których stwierdzono: odsetek sprzętu sportowego zakupionego po 1997r. - 100%
w 25 placówkach, powyżej 50% - 16 placówek, do 50% - 5 placówek, do 25% - 2 placówki.
Odsetek urządzeń i sprzętu sportowego zakupionego po 1997r. z certyfikatami w 100% w 30
placówkach, powyżej 50% - 8 placówek, do 50% - 6 placówek, do 25% - 3 placówki,
natomiast 1 placówka nie posiadała certyfikatów na urządzenia i sprzęt sportowy zakupiony
po 1997r.
W 2018 roku przeprowadzono ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w 2
szkołach podstawowych - 1 szkołę wiejską i 1 szkołę miejską. Ogółem na objętych badaniem
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745 uczniów - u 446 uczniów (59,9%), ciężar szkolnego tornistra/plecaka przekroczył normę
10 - 15% masy ciała ucznia.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż 5 placówek posiadało
substancje i preparaty chemiczne - nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.
W roku 2018 do elektronicznej bazy wypoczynku dzieci i młodzieży powiatu
złotowskiego zgłoszono 5 turnusów zimowego wypoczynku i 114 turnusów letniego
wypoczynku (wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone
są usługi hotelarskie - 83 turnusy (w tym 3 turnusy zimowe), wypoczynek w obiekcie
używanym okazjonalnie do wypoczynku - 5 turnusów ( w tym 1 zimowy), obozy pod
namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną - 8 turnusów, obozy pod namiotami bez stałej
infrastruktury - 2) oraz wypoczynek w miejscu zamieszkania - 20 turnusów. Skontrolowano
51 turnusy (w tym 5 turnusów wypoczynku zimowego) - łącznie przeprowadzono 51 kontroli.
Nieprawidłowości pod względem sanitarno-higienicznym nie stwierdzono. Zapewniono
dostateczną liczbę urządzeń sanitarnych, bieżącą zimną i ciepłą wodę. Zachowano standardy
powierzchni mieszkalnej przypadającej na uczestnika. Mandatów karnych nie nałożono. Na
wypoczynkach zapewniono apteczki pierwszej pomocy. Podczas czynności kontrolnych
łącznie stwierdzono 5 urazów. Ogółem na terenie złotowskiego powiatu przebywało 2217
dzieci i młodzieży na skontrolowanych turnusach. Współpracowano z: Komendą Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie - skontrolowano 5 wypoczynków letnich oraz
Komendą Powiatową Policji w Złotowie - skontrolowano wspólnie 2 wypoczynki zimowe.
W 2018 roku na podstawie przeprowadzonych kontroli i uzyskanych informacji ze
szkół stwierdzono poprawę warunków nauki w wyniku:
- remontu sal dydaktycznych w placówkach - m.in. wymieniono instalację elektryczną,
wymieniono instalację grzewczą oraz oświetlenie - założono nowe lampy ledowe wraz z
osłonami, wymieniono: grzejniki centralnego ogrzewania, rury, założono odbojniki,
gipsowano, szpachlowano, malowano ściany i sufity, wymieniono wykładziny podłogowe,

zabezpieczono narożniki w salach lekcyjnych.
Fot.1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

- remontu bloku żywieniowego w placówkach - m.in. malowanie ścian i sufitów w kuchni,
stołówki szkolnej, magazynów żywności i ziemniaków, wymieniono instalację elektryczną,
wymieniono instalację grzewczą oraz oświetlenie - założono nowe lampy ledowe wraz z
osłonami, wymieniono baterie przy wannach w kuchni, odgrzybianie ścian, gipsowanie,
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szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, malowanie mebli kuchennych, wymieniono podłogi
w korytarzach przy kuchni.
- remontu bloku sportowego w placówkach - m.in. - remont sali gimnastycznej oraz szatni dla
dziewcząt i chłopców przy sali (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji
grzewczej oraz oświetlenia - założono nowe lampy ledowe wraz z osłonami), malowanie
ścian i olejnicy w salce ruchowej oraz w szatni dla uczniów (dotyczy 3 szkół podstawowych).
- remontu zaplecza sanitarnego w placówce - m.in. w 4 pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla uczniów i 2 dla personelu wymieniono instalację elektryczną, wymieniono
instalację grzewczą oraz oświetlenia - założono nowe lampy ledowe wraz z osłonami.
- remonty inne - przeprowadzone w placówkach m.in. - remont: świetlic szkolnych, szatni
uczniowskich, biblioteki, pomieszczeń administracyjnych, remont gabinetów pielęgniarki,
remont pomieszczeń gospodarczych, remont holi i korytarzy (wymiana instalacji elektrycznej,
wymiana instalacji grzewczej oraz oświetlenia - założono nowe lampy ledowe wraz z
osłonami), remont budynku szkoły (ocieplenie ścian i dachu, wymiana okładzin schodów),
remont wejścia głównego do budynku, remont klatki schodowej, - remont pomieszczenia
harcówki, montaż nawierzchni - polbruk na placu przy szkole, wymiana ogrodzenia szkoły.

Fot.2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence, ul. St. Polańskiego 3 (budynek przy
ulicy Bydgoskiej 3)
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Fot.3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu

Fot.4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence, ul. St. Polańskiego 3 (budynek przy ul.
Bydgoskiej 3)

- rozbudowy - sale dydaktyczne - w 2 szkołach z 1 sali większej powstały 2 sale (postawienie
ściany i przedsionka, szpachlowanie i malowanie ścian, zmieniono instalacje elektryczną,
zamontowano progi i listwy przypodłogowe, wstawiono nowe drzwi, wymieniono wykładzinę
podłogową, położono płyty OSB na podłodze, pomalowano ściany i sufit (dotyczy 1 szkoły
podstawowej i 1 zespołu szkół).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku pod nadzorem PPIS w Złotowie było 80 placówek
nauczania i wychowania: 7 żłobków, 28 przedszkoli (3 niepubliczne punkty przedszkolne, w
tym 1 specjalny), 26 szkół podstawowych, w tym 4 szkoły filialne, 4 zespoły szkół, 1 szkoła
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policealna oraz: 1 szkoła muzyczna, 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 1 placówka
kształcenia
ustawicznego,
Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii,
1
świetlica
socjoterapeutyczna, 3 świetlice środowiskowe oraz 5 świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
W trakcie prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza się z roku na rok poprawę
placówek nauczania i wychowania pod względem sanitarno-higienicznym.
OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA
Oceniając prowadzone dożywianie w szkołach stwierdzono, iż 24 placówki wydawały
ciepłe posiłki, w tym: 13 placówek obiady pełne oraz 11 placówek posiłki jednodaniowe.
Ogółem z dożywiania korzystało 2236 uczniów. Śniadania szkolne organizowały 2 placówki.
Napój wydawany był w 29 placówkach, z którego korzystało 4381 uczniów. Z posiłków
dofinansowanych korzystało 666 dzieci.
W roku sprawozdawczym 2018 oceniono sposób żywienia dzieci i młodzież na
podstawie przedstawionych jadłospisów w 33 zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego
tj:
- stołówki szkolne – 14
w tym w systemie cateringowym - 1
- stołówki w przedszkolach – 17
w tym w systemie cateringowym - 2
- zakłady usług cateringowych - 2
W czasie wykonywania czynności kontrolnych placówek będących pod nadzorem
Powiatowej Stacji Sanitarni – Epidemiologicznej w Złotowie oceniano 33 jadłospisy.
Ocenione jadłospisy były zgodne teoretycznie pod względem barwy, smaku, zawartości
pełnowartościowego białka zwierzęcego, owoców i warzyw oraz z § 1. Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaż dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach – nieprawidłowości nie stwierdzono.
Na terenie powiatu złotowskiego w szkołach podstawowych realizowane są programy pt.
„Owoce w szkole” oraz „Mleko w Szkole”, programami objęci są uczniowie klas 1 – 5 szkół
podstawowych.
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, warunków produkcji, transportu,
przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego
Pod nadzorem Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w 2018r. znajdowało
się 996 obiektów żywności i żywienia, 27 obiektów materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywnością – łącznie 1023.
W nadzorowanych obiektach żywności i żywienia przeprowadzono –561 kontroli i
rekontroli, w obiektach z przedmiotami użytku przeprowadzono 17 kontroli – łącznie 578
kontroli W roku 2018 przeprowadzono 24 kontrole interwencyjne w tym 23 w obiektach
żywności i żywienia oraz 1 w miejscach obrotu materiałami wyrobami do kontaktu z
żywnością - hurtownie:
W roku 2018 wydano:
 30 decyzji administracyjnych, w tym 2 decyzje przedłużające termin
wykonania zaleceń i 3 decyzje umarzające;
 56 decyzji wygaśnięcia;
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122 decyzji zatwierdzających;
205 zaświadczeń o wpisie;
44 decyzje wykreślające;
232 decyzje płatnicze na sumę 16655,20zł;
2 upomnienia.

Winnych zaniedbań stwierdzonych na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych
ukarano 24 mandatami karnymi na łączną kwotę 3700,00zł.
Na 2018r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie miała
zaplanowanych do pobrania 148 próbek
zgodnie z rocznym planem. W roku
sprawozdawczym wykonano plan w 100%, przy czym PSSE w Złotowie pobrała do badań
147 prób, a 1 próba malin w kierunku pestycydów została pobrana przez PSSE Piła. Zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamiast wyrobów z melaminy w kierunku
migracji specyficznej formaldehydu z powodu trudności z poborem tego asortymentu na
terenie powiatu, pobrano cztery próbki – wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw
sztucznych.
W roku 2018 kwestionowano 4 próbki i 6 próbek opatrzono uwagami ze względu na
znakowanie produktów:
- grupa: 0301 ryby i owoce morza. W oznakowaniu kwestionowanej próbki „fileta z
łososia” producent zamieścił oświadczenie żywieniowe „źródło kwasów tłuszczowych
omega-3” bez określenia zawartości kwasu alfa-linolenowego lub kwasu eikozapentaenowego
i dokozaheksaenowego w produkcie;
- grupa 0503 kasze. W oznakowaniu zbadanej próbki kaszy producent zamieścił
oświadczenie żywieniowe „Kasza jęczmienna to przede wszystkim bogate źródło witamin z
grupy B (…)” nie zamieszczając jednocześnie informacji o zawartości tych witamin w tabeli
wartości odżywczej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) NR 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L12 z dnia 18.01.2007r. z
późn.zm), stosowanie oświadczeń żywieniowych jest dozwolone jedynie w przypadkach, gdy
składnik odżywczy, którego dotyczy oświadczenie jest zawarty w produkcie końcowym w
znaczącej ilości określonej w przepisach.
- grupa: 06 wyroby cukiernicze czekoladowe, wyroby ciastkarskie, galanteria
ciastkarska.. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
przekazało sprawozdanie z badań, którym podało informację, w oznakowaniu zbadanej
próbki herbatników kakaowych, producent podał niepełne informacje dotyczące wartości
odżywczej w języku polskim np.: 10,5g =1 biscuit, % RI** per/pro 10,5g” oraz danych
dotyczących producenta. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…..) (Dz. Urz. UE L
304 z dnia 22.11.2011 r. z poźń.zm.), oznakowanie musi być jasne i zrozumiałe
- grupa: 2401 preparaty do początkowego żywienia niemowląt. Laboratorium
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przekazało sprawozdanie z
badań, którym podało informację, w oznakowaniu zbadanej próbki kaszki producent
zadeklarował użycie dodatku do żywności: lecytyna sojowa bez określenia nazwy kategorii
składnika. W myśl wymagań określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności (…..) (Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22.11.2011 r. z
poźń.zm.), dodatki do środków spożywczych muszą być oznaczone nazwą tej kategorii, po
której podana jest ich szczegółowa nazwa. Ponadto w tabeli wartości odżywczej, producent
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umieścił sformułowanie: „% zalecanego dziennego spożycia”. W myśl wymagań określonych
w ww. rozporządzeniu prawidłowe określenie to: dzienna referencyjna wartość spożycia.
- grupa: 2402 środki spożywcze uzupełniające produkty zbożowe przetworzone i inne
środki spożywcze (2 próby). Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu przekazało sprawozdania z badań, którym podało informację, w oznakowaniu
zbadanych próbkach kaszek, w tabeli wartości odżywczej, producent umieścił sformułowanie:
„% zalecanego dziennego spożycia”. W myśl wymagań określonych w w Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…..) (Dz. Urz. UE L
304 z dnia 22.11.2011 r. z poźń.zm.), prawidłowe określenie to: dzienna referencyjna wartość
spożycia. Ponadto w obu przypadkach wyliczono błędnie zawartość sodu w porcji. W
przypadku produktu „Kaszka manna 3 owoce- BoboVita. Po 6 miesiącu” stwierdzono brak
jednostki w RWS dla witaminy D.
-grupa: 12 grzyby (pieczarki marynowane) Laboratorium Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu kwestionowało znakowanie próbki „Pieczarki
marynowane całe”. W oznakowaniu zbadanej próbki nr HŻ/580/1678/N/18 umieszczono
informację: „na terenie zakładu są wykorzystywane: siarczyny, gorczyca, mąka pszennagluten, seler”. W myśl wymagań określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności (…..) (Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22.11.2011 r. z
poźń.zm.), producent na zasadzie dobrowolności informuje o niezamierzonych
pozostałościach substancji alergennych w produkcie z wykorzystaniem określeń: „może
zawierać śladowe ilości”, „może zawierać”, „możliwa obecność”. Ponadto w tabeli wartości
odżywczej podano niewłaściwe wartości RWS dla tłuszczu, cukrów, białka i soli.
-grupa: 1007 konserwy warzywno- mięsne. Zwrócono uwagę, że pod tabelą wartości
odżywczej , wystąpił błąd literowy w zapisie „8400kj/2000kcal.
-grupa: 12 grzyby (pieczarki marynowane). Laboratorium Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu kwestionowało znakowanie próbki „Pieczarki
marynowane marchewka z cebulą”. W oznakowaniu zbadanej próbki nr HŻ/705/2040/N/18
umieszczono informację: „Najlepiej spożyć przed i numer partii oznaczony na wieczku”. W
myśl wymagań określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności (…..) (Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22.11.2011 r. z poźń.zm.), obowiązkowe
informacje na temat żywności muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób,
aby były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne oraz, w stosownych przypadkach, nieusuwalne.
-grupa: 1007 konserwy warzywno-mięsne. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu stwierdziło w oznakowaniu zbadanej próbki
gołąbków, iż w informacji o wartości odżywczej, producent umieścił białko przed
błonnikiem. Prezentacja informacji o wartości odżywczej produktu powinna być zgodna z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności (…..) (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011 r. z późn. zm.).
Wg rejestru roku sprawozdawczym 2018 w rejestrze widniały 103 środki transportu.
W większości są to środki wykorzystywane do przewozu płodów rolnych. Zakłady
produkujące żywność posiadają na ogół własne środki transportu, na które uzyskały decyzję
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie i te środki transportu są
kontrolowane w trakcie prowadzenia całościowej kontroli zakładu. Większe zakłady, które
prowadzą działalność w zakresie handlu w Unii Europejskiej, korzystają z usług
specjalistycznych firm transportowych, które posiadają w większości nowo zakupione
naczepy wraz ciągnikami.
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Pod nadzorem Sekcji HŻŻIPU w zakresie przedmiotów użytku jest 27 obiektów, w tym 6
wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywności
 13 skontrolowanych, w tym 5 wytwórni materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywności;
 9 sklasyfikowano, w tym 4 wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością;
 pobrano 4 próbki wyrobów do kontaktu z żywnością na migracje ogólną, w tym
kwestionowanych 0;
 wydano 2 decyzje administracyjne dotyczące wytwórni materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, decyzje dotyczyły poprawy stanu sanitarnotechnicznego pomieszczeń produkcyjnych oraz uzupełnienia brakujących wyników
badań folii w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i migracji globalnej
zadrukowanych folii polietylenowych przeznaczonych do pakowania produktów.
 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną interwencyjną w hurtowni materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w związku z wycofaniem z
obrotu czajnika bezprzewodowego. W trakcie kontroli ustalono, iż w/w produkt został
wycofany ze wszystkich placówek sieci oraz sklepów internetowych do magazynu
centralnego, a następnie przekazany do producenta.
Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością
obejmuje zarówno sanitarno-higieniczne warunki produkcji i obrotu, jak i bezpieczeństwo
zdrowotne tych materiałów i wyrobów.
Na terenie działalności PSSE Złotów działa 6 wytworni materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W wytwórniach materiałów i wyrobów wykonuje
się nadruki na opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wykonuje się również
laminaty np. papier-aluminium, a także produkuje się woreczki zgrzewając gotowe rękawy
foliowe oraz docina się nadrukowane folie i pergamin na wymiar pod zamówienie klienta.
Zakłady zlecają badania gotowego produktu - badania mikrobiologiczne oraz
fizykochemiczne. Jeden zakład ma wdrożony system BRC. W siedmiu zakładach prowadzi
się zasady GMP, w tym w trzech miejscach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi
do kontaktu z żywnością. W trzech wytwórniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością wdrożono system HACCP.
Kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno- zdrowotne
warunków i stanu sanitarnego zakładów pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawania
chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy.
Pod nadzorem Sekcji Higieny Pracy w 2018 r. znajdowały się 224 zakłady pracy, w których
zatrudnionych było 6257 pracowników. Ocenę warunków zdrowotnych środowiska pracy
dokonano poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i
zdrowotne dotyczące warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem podanych niżej
tematów zasadniczych przedsięwzięć dla Sekcji Higieny Pracy:
- ocena danych dotyczących działalności pionu higieny pracy za 2017 r.
- ocena wyników kontroli warunków pracy i oceny narażenia pracowników zatrudnionych w
zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami
- analiza informacji w zakresie legalnego obrotu prekursorami narkotyków (zgodnie z
formularzami INCB)
- ocena realizacji inicjatyw sieci CLEEN
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- ocena realizacji inicjatyw Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów,
działającego przy Europejskiej Agencji Chemikaliów,
- ocena realizacji inicjatyw Forum BPR Subgroup, dotyczącej produktów biobójczych,
działającej przy Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach
- ocena realizacji działań prowadzonych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania
Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych w
przetwórstwie przemysłowym (szczególnie obróbka drewna, metali, produkcja spożywcza)
oraz w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami ze szczególnym uwzględnieniem
czynników szkodliwych w środowisku pracy (hałas, zapylenie, wibracje, czynniki chemiczne
i biologiczne),
- analiza sprawozdań z realizacji zadań dotyczących środków zastępczych i nowych
substancji psychoaktywnych,
- raportowanie na bieżąco za pomocą SMIOD wszelkich informacji i dokumentów
dotyczących realizacji zadań w zakresie kontroli przestrzegania przepisów zakazu
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych m.in. decyzji, protokołów badania zakwestionowanych produktów i
dokumentacji dotyczącej toczących się postępowań,
- opracowanie sprawozdań z realizacji wypełniania obowiązku wprowadzania do SMIOD
informacji i dokumentów,
- ocena realizacji działań zmierzających do ograniczenia przywozu na terytorium RP
substancji psychoaktywnych - intensyfikacja działań prowadzonych na granicy kraju,
- analiza współpracy ze Służbą Celno - Skarbową w zakresie egzekwowania zakazu
przywozu, wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji
psychoaktywnych,
- prowadzenie monitoringu rynku substancji psychoaktywnych, prowadzenie działań
rozpoznawczych i czynności kontrolnych w celu identyfikacji podmiotów, co do których
istnieje uzasadnione podejrzenie, że wytwarzają lub wprowadzają do obrotu środki zastępcze
i nowe substancje psychoaktywne,
- monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków zastępczych i
nowych substancji psychoaktywnych oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych, w
tym: zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących epidemiologii. Raportowanie o
przypadkach zatruć tzw. „dopalaczami” w trybie meldunków dwutygodniowych PPIS do
PWIS,
- opracowanie sprawozdania rocznego z działalności w obszarze środków zastępczych i
nowych substancji psychoaktywnych,
- ocena stanu sanitarnego powiatu w 2017 r. w zakresie ograniczania zagrożeń zdrowia
publicznego stwarzanych przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne,
- zapewnienie przepływu informacji dla Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia
lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych,
- współpraca z organami ścigania w zakresie ograniczania używania środków zastępczych i
nowych substancji psychoaktywnych
Działalność kontrolna:
- liczba kontroli ogółem – 106
Prowadzono kontrole w następujących zakresach:
- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami – 80,
- liczba kontroli przeprowadzona w ramach nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2
i 3 – 4,
- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi – 4,
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- liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie substancji, mieszanin, czynników lub
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
– 12,
- liczba kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w
środowisku pracy- 60,
Działalność kontrolna w zakresie substancji i mieszanin chemicznych:
W ewidencji Sekcji Higieny Pracy powiatu złotowskiego znajdują się 182 podmioty, które
wprowadzają do obrotu lub stosują substancje lub mieszaniny chemiczne. W roku 2018
łącznie przeprowadzono 80 kontroli w zakresie nadzoru nad substancjami i mieszaninami
chemicznymi , w tym u:
- producentów5
- dystrybutorów6
- stosujących- 69
Wydano 15 decyzji zawierających łącznie 24 nakazy dotyczące substancji i mieszanin
chemicznych.
W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba kontroli z 76 do 80 oraz liczba decyzji z 3
do 15.
Działalność kontrolna w zakresie produktów biobójczych:
W zakresie produktów biobójczych przeprowadzono łącznie 4 kontrole u 4 podmiotów
wprowadzających je do obrotu.
Skontrolowano oznakowanie i karty charakterystyki 4 produktów biobójczych
w kategorii II:
- gr. 10 (środki konserwujące do materiałów budowlanych) – 1 produkt
w kategorii III:
- gr. 14 (produkty do zwalczania gryzoni) – 1 produkt,
- gr. 18 (produkty do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów) – 1
produkt,
- gr. 19 (repelenty i atraktory) – 1 produkt
W składzie skontrolowanych produktów nie stwierdzono substancji, co do których podjęto
decyzję o niewłączaniu do załącznika I, IA lub IB do Dyrektywy 98/8/WE, wszystkie
produkty miały aktualne pozwolenia na obrót produktem biobójczym.
Działalność kontrolna w zakresie substancji, mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym
W ewidencji Sekcji Higieny Pracy z terenu powiatu złotowskiego jest 16 zakładów
pracy, w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne, takie jak: pyły drewna
twardego, pyły drewna mieszane zawierające pyły drewna twardego, związki chromu (VI)
występujące w impregnatach do drewna, mieszaniny zawierające siarczan kobaltu stosowane
w galwanizerni, chromian potasu, dichromian potasu, test na mangan, fenoloftaleina,
formaldehyd stosowane w laboratoriach oraz formaldehyd wydzielający się w procesie
wędzenia. W roku 2018 skontrolowano 9 zakładów, w których występują czynniki
rakotwórcze. Przeprowadzono łącznie 12 kontroli, które nie wykazały uchybień w zakresie
czynników rakotwórczych. W skontrolowanych zakładach w kontakcie z czynnikami
rakotwórczymi lub mutagennymi pracuje 190 osób, w tym 8 osób w przekroczeniach
normatywów w zakresie pyłu drewna twardego. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła
liczba kontroli sanitarnych z 9 do 12.
Działalność kontrolna w zakresie czynników biologicznych :
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Pod nadzorem PPIS w Złotowie znajduje się 121 zakładów, których pracownicy mają kontakt
ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W roku 2018 skontrolowano 52 zakłady, w
których przeprowadzono 60 kontroli. W skontrolowanych zakładach 653 osoby są narażone
na szkodliwe czynniki biologiczne, w tym 346 osób na czynniki zakwalifikowane do grupy 3
zagrożenia. W dwóch podmiotach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku
dokumentacji dotyczącej czynników biologicznych tj. aktualnej oceny ryzyka zawodowego
oraz instrukcji postępowania w przypadku narażenia na czynnik biologiczny z gr. 3
zagrożenia. Wydano 4 decyzje w zakresie czynników biologicznych, w tym 2 decyzje
dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w 2017r., wszystkie nakazy decyzji zostały
wykonane. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się liczba zakładów poddanych
kontroli w zakresie czynników biologicznych z 35 do 60.
Działalność w zakresie środków zastępczych:
W roku 2018 na terenie powiatu złotowskiego nie stwierdzono znamion
wprowadzania do obrotu ani wytwarzania środków zastępczych oraz nowych substancji
psychoaktywnych, w związku z tym nie przeprowadzano kontroli, ani nie prowadzono
postępowań administracyjnych w tym zakresie.
Do PPIS w Złotowie została przekazana przez Komendę Powiatową Policji w
Złotowie jedna sprawa dotycząca posiadania substancji psychoaktywnej, przez osobę
przebywającą w Areszcie Śledczym w Złotowie. Przekazano w sprawie substancję
psychoaktywną w ilości 1,91g wraz z dokumentacją, w tym wynikami badań tej substancji,
które stwierdzały w próbce występowanie MDMB-CHMICA, substancji z grupy
kannabinoidów, która jest umieszczona w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. W
związku z tym PPIS w Złotowie wydał decyzję z art. 44c ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii orzekającą o przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu
produktu będącego środkiem zastępczym oraz umarzającą postępowanie, w części dotyczącej
zakazu wprowadzania do obrotu i nakazu wycofania z obrotu produktu, co do którego
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest środkiem zastępczym lub nową substancją
psychoaktywną.
W ramach współpracy z podmiotami leczniczymi w lutym 2018r. przeprowadzono
spotkanie z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Złotowie, w czasie którego przekazano
pismo z prośbą o zgłaszanie zatruć środkami zastępczymi do PSSE w Złotowie. Ponadto w
związku nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie
21.08.2018r. poinformowano 18 podmiotów leczniczych o obowiązku zgłaszania właściwemu
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wystąpienia zatrucia środkiem
zastępczym lub nową substancja psychoaktywną albo podejrzenia takiego zatrucia lub zgonu
oraz przekazano wzór tabeli do uzupełnienia w przypadku wystąpienia zdarzenia.
W maju 2018r. Szpital Powiatowy w Złotowie zgłosił do PSSE w Złotowie zatrucie
substancjami psychoaktywnymi 3 niepełnoletnich osób, w przypadku dwóch osób zażyta
substancja była nieznana, natomiast jedna osoba zatruła się marihuaną.
W ramach działań profilaktycznych umieszczano informacje dotyczące dopalaczy na
stronie internetowej PSSE w Złotowie, inne działania profilaktyczne tj. szkolenia,
konferencje, pogadanki, konkursy, dystrybucja ulotek, organizowanie punktów informacyjnoedukacyjnych prowadziła Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Sekcja
Higieny Dzieci i Młodzieży.
Działania mające na celu poprawę warunków pracy:
W 7 zakładach na skutek wydanych i wykonanych decyzji poprawione zostały warunki pracy
poprzez zapewnienie właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy.
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W 1 zakładzie zostały wyeliminowane przekroczenia hałasu u 15 pracowników poprzez
wykonanie dodatkowych osłon wygłuszających na maszyny, założenie tłumików hałasu na
wyciągi przy maszynach oraz wymianę wentylatorów; w 1 zakładzie wyeliminowano
przekroczenia ksylenu u 2 pracowników przez wymianę systemu wentylacyjnego w malarni.
Działalność w zakresie chorób zawodowych:
Przeprowadzono 7 postępowań w sprawie chorób zawodowych, wydano 6 decyzji o
stwierdzeniu choroby zawodowej i 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby
zawodowej (dotyczy narządu głosu)
Stwierdzone choroby to:
- borelioza (1 przypadek)
- zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych postać przewlekła ( 2
przypadki)
- astma oskrzelowa (1 przypadek)
- zespół wibracyjny (1 przypadek)
- przewlekłe choroby układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
zespół cieśni w obrębie nadgarstka (1 przypadek)
Liczba sporządzonych kart oceny narażenia zawodowego – 8
Działalność kontrolna, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w zakresie higieny pracy:
Ogólna liczba kontroli – 106
Liczba decyzji merytorycznych – 31, w tym:
- nakazujących – 19,
- umarzających – 1;
- zmieniających termin wykonania nakazów - 3
- w sprawach chorób zawodowych – 7 (w tym: 6 stwierdzających chorobę zawodową,
1 o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej),
- w zakresie środków zastępczych - 1
Liczba decyzji płatniczych - 15
Liczba upomnień - 2
Tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny nie wydawano
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
środowiska, a zwłaszcza czystość powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych
elementów środowiska, tzn. nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic,
środków komunikacji publicznej, urządzeń wodnych, kąpielisk, dworca PKP i PKS.
W ewidencji Sekcji Higieny Komunalnej na koniec 2018r. znajdowały się 422
obiekty: 54 urządzeń wodnych, 112 obiektów służby zdrowia, 250 obiektów użyteczności
publicznej 6 kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Przeprowadzono łącznie 241 kontroli, w tym: urządzeń wodnych – 54, obiektów
służby zdrowia – 59, obiektów użyteczności publicznej – 73,kąpielisk i miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli – 7, w związku z ekshumacjami - 2
oraz 43 jakości wody, w tym: pitnej – 28, z basenu – 7, ciepłej w kierunku obecności
Legionella sp. - 5, służby zdrowia – 1, kąpieliska - 2
Do badań laboratoryjnych pobrano 263 próbki wody, w tym:
- 206 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 44 wody z basenu,
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- 11 wody ciepłej do badań w kierunku obecności Legionella sp.
- 2 wody z kąpielisk
Na 263 przebadane próbki wody 39 próbek było kwestionowanych, w tym 35 wody
przeznaczonej do spożycia i 4 wody ciepłej w zakresie bakterii Legionella.
Również przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane są przepisami prawa do
prowadzenia tzw. wewnętrznej kontroli jakości wody, w ramach której pobrano do badań
laboratoryjnych 382 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z czego 56 było
kwestionowanych w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych.
W ciągu roku wydano:
- 91 decyzji administracyjnych:
- 8 na jakość dostarczanej wody (1 o przydatności wody do spożycia, 3 oceny
higieniczne w formie decyzji na użyte materiały do uzdatniania wody, 4 decyzje
umarzające),
- 2 na kąpieliska,
- 1 na obiekt użyteczności publicznej w związku z obecnością bakterii Legionella sp
- 80 na ekshumacje i przewóz zwłok/szczątków ludzkich;
- 18 postanowień (na sprowadzenie zwłok z zagranicy17, prace sondażowe 1),
- 17 opinii sanitarnych:
- 5 na zorganizowanie imprez masowych,
- 3 w spawie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla
gmin: Okonek, Jastrowie i Krajenka,
-5 dotyczące projektów uchwał w sprawie organizacji kąpielisk i miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli,
- 3 na środki transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich,
- 1 na obiekt służby zdrowia;
- 25 decyzji rachunkowych (20 dotyczących wodociągów, 2 na obiekty użyteczności
publicznej, 1 na obiekt służby zdrowia, 2 na kąpieliska);
- 31 komunikatów o jakości wody (15 dotyczących jakości wody z kąpielisk i miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, 16 dotyczących wody pitnej);
- 90 okresowych ocen o jakości wody (66 na jakość wody z wodociągów, 16 na kąpieliska i
miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, 8 na wodę z basenu) i 9 obszarowych o
jakości wody.
Urządzenia wodne i jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W ciągu roku 2018 nadzorem sanitarnym objęto wszystkie wodociągi będące w
ewidencji PSSE w Złotowie. Kontrole urzędowe przeprowadzono w zakresie oceny stanu
sanitarnego ujęć wody, urządzeń wodociągowych, zabezpieczenia ujęć wody pitnej oraz
jakości wody dostarczanej odbiorcom.
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień co do
stanu sanitarno – technicznego urządzeń wodnych na żadnym wodociągu. Stwierdzono
natomiast przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości parametrów: mangan, mętność,
żelazo, obecność bakterii grupy coli, podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów
w 220C/72h.
Każdorazowo szacowano ryzyko zdrowotne dostarczanej odbiorcom wody i
prowadzono postępowanie wyjaśniające w razie potrzeby. Łącznie wydano 1 decyzję o
przydatności wody do spożycia. W stosunku do 4 wodociągów (WZ ACTIV Sypniewo, WP
Bartoszkowo, WP Podróżna, WP Jastrowie, ul. Graniczna) wszczęto postępowanie odnośnie
kwestionowanych wyników badań próbek wody. Przed wydaniem decyzji zarządcy okazali
niekwestionowane wyniki badań próbek wody, w związku z powyższym PPIS wydał decyzje
umarzające postępowanie (4 umorzenia). Na bieżąco wydawano okresowe oceny jakości
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wody, które adresowano do właściwych terenowo wójtów i burmistrzów. Przedmiotowe
oceny służyły do przekazania informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu
zaopatrzenia konsumentów w wodę o właściwej jakości.
Za kwestionowane analizy laboratoryjne obciążano właścicieli/zarządców
wodociągów decyzjami rachunkowymi - w sumie 20 rachunków (wodociągi w Pieczynku,
Jastrowiu, Nadarzycach, w Jastrowiu NORIS, Sypniewie ACTIV, Podróżnej, Tarnowcu,
Brokęcinie, Pniewie, Lubnicy, Skokach, Borucinie, Wielkim Buczku, w Jastrowiu, „Leśna
Chata”). Na zastosowane materiały do uzdatniania wody wydano oceny higieniczne na
wodociągach: Maryniec, Nowy Dwór i Skórka.
W drugim półroczu 2018r. do WP Radawnica podłączono sieć WP Nowy Dwór.
Obecnie wodociąg funkcjonuje jako WP Radawnica, zasilany jest z 2 ujęć wody, w obu
miejscowościach pracują stacje uzdatniania wody. W 2018r. dokonano także modernizacji
stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórka, wybito nową studnię zasilającą wodociąg,
wymieniono ogrodzenie strefy ochronnej ujęcia.
PPIS w Złotowie przed rozpoczęciem sezonu letniego za pośrednictwem urzędów
miast i gmin zwrócił się do organizatorów miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
i kąpielisk z pismem w którym zwrócono uwagę na zapisy obowiązujących przepisów
prawnych w kwestii organizacji oraz prowadzenia nadzoru nad jakości wody z ww obiektów.
Wzorem lat ubiegłych zwrócono również uwagę na problem „dzikich kąpielisk” oraz
na zapewnienie właściwego stanu porządkowego miejsc wypoczynku zlokalizowanych w
pobliżu zbiorników wodnych. Przypomniano, iż dzikie kąpieliska to miejsca, które nie są
dozorowane i sprawdzane przez ratowników, a tym samym szczególnie niebezpieczne dla
osób kąpiących się. Jakość wody również nie jest nadzorowana.
Zasugerowano również ustawienie tablic informujących o braku nadzoru nad jakością
wody oraz o zapewnienie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich
okresowe opróżniania w zależności od potrzeb.
Kąpieliska
Do sezonu letniego w 2018r. zgłoszono 2 kąpieliska:
- Kąpielisko Miejskie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie na jez. Zaleskim
- Kąpielisko Miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie na jez. Zaleskim
których organizatorem było Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej
W świetle obowiązujących przepisów są to obiekty nowo utworzone, raportowane do
Komisji Europejskiej, zgłoszone w ogólnopolskim Serwisie Kąpieliskowym (internetowy
serwis informacyjny działający w sezonie letnim). Wcześniej funkcjonowały jako miejsca
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
W związku z utworzeniem kąpielisk Burmistrz Miasta Złotów zwrócił się do PPIS w
Złotowie z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał (odnośnie utworzenia kąpielisk,
zaopiniowano pozytywnie). Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w ramach nadzoru
sanitarnego funkcjonariusze PSSE pobrali do badań laboratoryjnych próbki wody z kąpielisk.
Kolejne 3 pobory wykonane były na zlecenie organizatora kąpielisk, wszystkie wyniki
niekwestionowane. Na podstawie wyników badań wydawane były bieżące oceny jakości
wody oraz komunikaty o jakości wody. Kontrole sanitarne obiektów wykazały
nieprawidłowości w postaci braku wymaganej przepisami prawa tablicy informacyjnej w
sąsiedztwie kąpielisk. W stosunku do Zarządcy obiektów PPIS w Złotowie wydał decyzje
administracyjne nakazujące oznakowanie kąpielisk tablicami informacyjnymi zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem. Za kwestionowane kontrole sanitarne zarządcę obciążono
rachunkami. W określonym w decyzji terminie strona nakazy wykonała. Bieżący stan
sanitarno-techniczny i porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń.
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Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
Do sezonu kąpielowego zgłoszono 4 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do
kąpieli:
- MOWDdK na jeziorze Leśnym – Bąk I w Okonku
- MOWDdK na jeziorze Leśnym – Bąk II w Okonku
- MOWDdK na jeziorze Grudna w Podgajach (przy stanicy ZHP)
- MOWDdK na jeziorze Borówno w Kujanie
W związku ze zmianami przepisów dotyczących miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli obiekty te mogą funkcjonować wyłącznie 30 dni w sezonie.
PPIS w Złotowie wydał opinie sanitarne dotyczące projektów uchwał na organizację tych
obiektów. Skontrolowano wszystkie ww. obiekty. Kontrole sanitarne obiektów nie wykazały
nieprawidłowości. W gestii organizatorów leży wykonanie badań jakości wody przed
rozpoczęciem sezonu oraz przynajmniej raz w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Na
podstawie przedstawionych wyników PPIS wydawał bieżące oceny jakości wody oraz
komunikaty dla kąpiących się o jakości wody. W Kujanie badanie wykazało obecność w
wodzie sinic, w związku z powyższym PPIS wydał komunikat o zakazie kąpieli, po
ustąpieniu zjawiska (kilka dni) ponownie wydano komunikat o przydatności wody do kąpieli.
Kontrole sanitarne obiektów nieprawidłowości nie wykazały.
Nieruchomości.
Za utrzymanie bieżącej czystości i porządku na terenie posesji odpowiadają jej
właściciele, bądź zarządcy.
W ciągu 2018r. do organu PIS w Złotowie wpłynęło łącznie 5 interwencji dotyczących
m.in.:
- uciążliwości związanych z posiadaniem psa w bloku mieszkalnym (sierści na klatce
schodowej, nieprzyjemnego zapachu oraz uderzania ogonem o drzwi skarżącego). Sprawę
przekazano do właściwej spółdzielni mieszkaniowej;
- interwencja dotyczyła śmierdzących gazów i wlatujących do mieszkania spółdzielczego
dużej ilości owadów przez okienko rewizyjne. Z uwagi na fakt, iż zgłoszenie dotyczyło
kwestii technicznych i budowlanych sprawę przekazano na Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Organ nakazał Wspólnocie wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
z dwóch pomieszczeń w lokalu skarżącego, zamurowanie kratki rewizyjnej w jednym z
pionów oraz wykonanie wentylacji wywiewnej we wszystkich pomieszczeniach garażowych.
Sprawa zakończona, zasadna.
- anonimowe zgłoszenie dotyczyło nieuporządkowanego terenu przeznaczonego do
tymczasowego gromadzenia odpadów komunalnych (wiata) znajdującego się w sąsiedztwie
szkoły. Sprawę przekazano firmie odpowiedzialnej za utrzymanie czystości na terenie danej
miejscowości. Ustalono, iż przyczyną problemu jest odzież przekazywana w ramach zbiórek.
Strona, jako podmiot podpisujący umowę z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za zbiórkę
odzieży i wystawianie pojemników, zobowiązała się do zwrócenia uwagi na wspomniany
problem. Sprawa zakończona, zasadna;
- zgłoszenie dotyczyło niewłaściwej gospodarki ściekowej (wybijające szambo w piwnicy
budynku mieszkalnego) wynikającej z nieregularnego opróżniania szamba. Sprawę
przekazano do właściwego terenowo urzędu gminy celem rozpatrzenia zgodnie z
kompetencją rzeczową,
- interwencja dotyczącą uciążliwego hałasu, który wynikał z działalności restauracji /hałas
pochodzący z ubijania kotletów tłuczkiem/. Skarżący został pouczony, iż właściwą do
rozpatrzenia skargi jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Złotowie poinformował pisemnie zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości o zgłoszeniu do organu ww. interwencji i poprosił o informację, co do zakresu
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podjętych działań w niniejszej sprawie. W odpowiedzi uzyskano pisemną informację, iż na 27
właścicieli jedynie 2 skarży się na emitowany hałas związany z ubijaniem kotletów tłuczkiem
i przedstawił podpisy pozostałych właścicieli mieszkań, którzy nie wnoszą zastrzeżeń, co do
działalności restauracji. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości wystąpił do
właściciela restauracji o wyeliminowanie hałasu poprzez zakupienie kotleciarki. Właściciel
restauracji zakupił urządzenie. Skarga zakończona, zasadna.
Obiekty użyteczności publicznej.
Nadzorem sanitarnym objęto m.in. bazę noclegową, zakłady fryzjersko – kosmetyczne
oraz odnowy biologicznej, basen kąpielowy, domy kultury, obiekty sportowe, CPN-y,
noclegownię, areszt, parkingi, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, dzienne
domy opieki Senior-Wigor, cmentarze, wysypisko i sortownia śmieci, zakłady pogrzebowe,
pralnie.
W trakcie czynności kontrolnych oceniano stan sanitarno – techniczny oraz
porządkowy obiektów, zaopatrzenie w wodę pitną i gospodarkę ściekową, sposób
postępowania z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, z bielizną, narzędziami
wykorzystywanymi do świadczenia usług, rodzaj stosowanych środków czystościowych i
dezynfekcyjnych, postępowanie ze sprzętem porządkowym oraz apteczki I-ej pomocy i
aktualne orzeczenia lekarskie personelu o zdolności do pracy, zapewnienie wymaganych
oznaczeń o zakazie palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
W trakcie kontroli jakości wody na hali sportowej w Złotowie przy ul. Mickiewicza
stwierdzono obecność w ciepłej wodzie użytkowej bakterii Legionella sp. Badanie
powtórzono w dodatkowych punktach, przekroczenie potwierdziło się. W stosunku do
zarządcy obiektu wydano decyzję nakazującą podjęcie stosownych działań w celu
zapewnienia ciepłej wody użytkowej o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej.
Przeprowadzono kontrolę sanitarną sprawdzającą zakres podjętych prac. W określonym
nakazem decyzji terminie zarządca obiektu doprowadził jakość wody do wymagań zgodnych
z obowiązującym rozporządzeniem. Pozostałe kontrole nie wykazały nieprawidłowości, które
naruszałyby obowiązujące przepisy, wydawano jedynie doraźne zalecenia, które podmioty
wykonywały i informowały na bieżąco organ PIS.
Środki komunikacji publicznej oraz dworce PKP i PKS.
W roku 2018 nie przeprowadzono kontroli sanitarnych obiektów z grupy PKP i PKS.
Nie kontrolowano także środków transportu publicznego, wyłącznie samochody do przewozu
zwłok i szczątków ludzkich – w związku z wydaniem opinii sanitarnych.
Stan porządkowy dróg i ulic
Za utrzymanie bieżącej czystości ulic, placów oraz dróg na terenie miast i gmin
odpowiadają wyznaczone służby porządkowe. Przy miejscach rekreacji tj parki, place zabaw
dla dzieci, siłownie na powietrzu, znajdują się tablice informacyjne bądź regulaminy
korzystania z obiektów. W sąsiedztwie tych obiektów, oraz przy ścieżkach spacerowych
wystawiono pojemniki na odpady komunalne, systematycznie opróżniane. Przepełnień nie
stwierdzono, nie odbierano także interwencji odnośnie ich złego stanu sanitarnotechnicznego, czy porządkowego.
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III. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY
ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
W 2018 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie realizowała
następujące działania profilaktyczne:
I. Programy Krajowe

1. Profilaktyka palenia tytoniu
1.1.Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i
zadania na lata 2014-2018.
Celem głównym jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i
biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim.
 Prowadzono dystrybucję materiałów na temat szkodliwości palenia tytoniu
 Światowy Dzień bez tytoniu:
 W dniu 29 maja we współpracy z Przedszkolem nr 1 w Złotowie zorganizowano
Marsz Antytytoniowy ulicami miasta-działaniem objęto ok. 160 osób.
W dniu 3czerwca 2018r. podczas festynu rodzinnego z okazji Gminnego Dnia
Rodziny w Tarnówce zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny.
W ramach realizacji punktu informowano o założeniach obchodów, wykonywano
pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, informowano o szkodliwości
palenia oraz przekazywano informacje na temat zachorowalności i zgonów z powodu
chorób związanych z paleniem papierosów. Udzielano informacji na temat miejsc,
gdzie można uzyskać pomoc w walce z nałogiem. Prowadzono również dystrybucję
materiałów oświatowych. Przeprowadzono quiz wiedzy o uzależnieniach. Osoby
udzielające prawidłowych odpowiedzi oraz osoby palące otrzymywały gadżety
propagujące życie wolne od tytoniu-torby „Rzuć palenie, szkoda zdrowia”.
Działaniem objęto 45 osób.
 Działania w ramach profilaktyki palenia tytoniu prowadzono również podczas Marszu
Różowej Wstążki – zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny. Prowadzono
dystrybucję materiałów oświatowych, zorganizowano quiz wiedzy o uzależnieniach.
Wykonywano pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu- 29 badań. Ogółem
działaniami objęto 70 osób.
 Światowy Dzień Rzucania Palenia: W dniu 15 listopada zorganizowano punkt
informacyjno-edukacyjny w markecie Netto w Złotowie. Pracownicy PSSE udzielali
informacji na temat wpływu nikotyny i papierosów na organizm człowieka, korzyści z
rzucania palenia oraz możliwości uzyskania pomocy. Przeprowadzano pomiary tlenku
węgla w wydychanym powietrzu. Przeprowadzono quiz wiedzy o wpływie nikotyny i
papierosów na organizm człowieka. Działaniem objęto 65 osób.
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 W I połowie 2018r zrealizowano XVII edycję konkursu „Palić nie palić – oto jest
pytanie” dla uczniów klas V szkół podstawowych powiatu złotowskiego. W konkursie
wzięło udział 4 szkoły, 5klas, 32 uczniów
 W dniu 26 listopada 2018r. w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie, pracownikPSSE
w Złotowie przeprowadził szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia Kontra Tytoń.
W szkoleniu wzięło udział 19 uczniów klasy gimnazjalnej. Celem szkolenia było
dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm
człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyn sięgania po papierosy oraz
kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi (umiejętność zachowania
asertywnego).
 Prowadzono również w ramach profilaktyki chorób odtytoniowych spotkania
edukacyjne i pogadanki z młodzieżą przed wakacjami oraz na turnusach wypoczynku
wraz z dystrybucją materiałów informacyjnych-936 osób

1.2. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
A. Czyste Powietrze Wokół Nas
Program ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie
w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy
nich tytoń. Udział w programie wzięły 24 placówki. Programem objęto 705 dzieci i 592
rodziców. Przeprowadzono 10 wizytacji w zakresie w/w programu.

B. Bieg po zdrowie
Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w
kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Program skierowany
jest do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców. W roku szkolnym 2017/2018
realizowało program 10 szkół. W programie wzięło udział 447 uczniów i 423 rodziców.

2. Światowy Dzień Zdrowia
W dniu 7 kwietnia przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Zdrowie dla
wszystkich” w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”. Działania przeprowadzono
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Malta –służba medyczna”, Starostwem Powiatowym w
Złotowie oraz Klubem odżywiania FIT-24, firmą Media Expert. W ramach akcji prowadzono
instruktaż udzielania pierwszej pomocy, wykonywano pomiary ciśnienia, saturacji, pomiary
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, zawartości tlenku węgla w wydychanym
powietrzu oraz obliczano BMI. Ponadto przeprowadzono quiz wiedzy nt zdrowia i pierwszej
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pomocy wśród klientów obiektu handlowego „Media –Expert” oraz osób odwiedzających
punkt informacyjny. Wśród osób udzielających prawidłowej odpowiedzi rozlosowano
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.
Dla osób odwiedzających przygotowano pakiety ratunkowe do resuscytacji krążeniowooddechowej.(rękawiczki i ustniki) z podstawowymi informacjami nt. pierwszej pomocy.
Działaniami objęto 80 osób.

3.Profilaktyka HIV/AIDS
3.1.Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 20172021
Prowadzono działania w celu podniesienia poziomu akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy przeciwdziałające
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące
postawy wolne od uprzedzeń i lęków. Zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej przeprowadzono szkolenie ”Młodzieżowi Liderzy Zdrowia -kontra HIV”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-19 osób. Prowadzono dystrybucję materiałów
oświatowych wydanych przez KC ds. AIDS. Prowadzono działania w związku z akcją
„Bezpieczne walentynki”-działaniami objęto 285 osób. W ramach działań pod hasłem
„Wakacje bezpieczne i niezależne” przeprowadzono spotkania edukacyjne z młodzieżą i
opiekunami-149 osób.
Światowy Dzień AIDS
W 2018r. ogłoszono wojewódzki konkurs. „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów klas
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych pod hasłem „Krótki film o HIV”. W ramach
obchodów „Światowego Dnia AIDS”. Materiały informacyjne na temat Światowego Dnia
AIDS zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Złotowie. Przeprowadzono spotkanie informacyjno-edukacyjne w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie o tematyce HIV/AIDS oraz
innych chorób przenoszonych drogą płciową, na którym dokonano podsumowania konkursu
na etapie powiatowym oraz przeprowadzono quiz dla młodzieży nt. HIV/AIDS. Działaniami
objęto 69 osób.
Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
Na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń PSSE w Złotowie umieszczono informację nt
Światowego Dnia Zmarłych na AIDS.
4.„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Celem głównym programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia
Program realizowany był w 2018r. poprzez następujące działania:
Organizacja 4 punktów informacyjno –edukacyjnych, podczas których pracownik PSSE
udzielał informacji na temat celu i realizacji „Profilaktycznego programu w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”,
szkodliwości substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz wpływu dymu papierosowego na
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organizm ludzki i korzyści wynikających z rzucania palenia. Przeprowadzano pomiary tlenku
węgla w wydychanym powietrzu. Prowadzono dystrybucję materiałów kampanijnych „Nie
pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Przeprowadzono quiz wiedzy nt. uzależnień.
Działaniami objęto 260 osób. Realizowano w szkołach ponadgimnazjalnych program ARS,
czyli jak dbać o miłość. – 4 szkoły-158 uczniów.
5.Profilaktyka nadwagi i otyłości Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Celem głównym Programu jest edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, poprzez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i
wolny wybór jednostki. Do realizacji programu „Trzymaj Formę” przystąpiło 25 szkół
podstawowych i zespołów. Programem objęto 4041 dzieci oraz ich rodziców.
6. Programy wojewódzkie

6.1 Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”
Celem głównym programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności
prozdrowotnych wśród dzieci 6-letnich i ich rodziców. Cele szczegółowe to :
- podniesienie poziomu wiedzy rodziców i dzieci na temat wybranych elementów zdrowego
stylu życia,
- uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych,
- zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego
zachowanie,
- przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w danym
środowisku szkolnym.
W roku szkolnym 2017/2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w
Złotowie przystąpiła do realizacji kolejnej edycji programu edukacyjnego pt.: „Moje Dziecko
Idzie Do Szkoły” skierowanego do rodziców i dzieci klas „0” oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych oraz przedszkoli powiatu złotowskiego.
Program był realizowany w 11 (78,5%) oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
druki sprawozdawcze przesłały 3 placówki. Zgodę na realizację programu wyraziło 18
(64,3%) przedszkoli, druki sprawozdawcze przesłało14 placówek.
W przedszkolach program realizowano w 32 grupach, które objęły 712 przedszkolaków i 628
rodziców. W oddziałach przedszkolnych program był realizowany w 13 grupach, wśród 207
dzieci i 58 rodziców. Łącznie program objął zasięgiem 45 oddziałów, 919 dzieci, 686
rodziców.
.
6.2.Profilaktyka narkotyków w tym „nowych narkotyków”.
 W dniu 28 lutego 2018r. pracownik OZ i PZ PSSE Złotów przeprowadził szkolenie
dla pracowników MGOPS nt. Środki psychoaktywne: narkotyki, dopalacze, leki OTC
 W dniu 14 marca 2018r. pracownik OZ i PZ PSSE Złotów przeprowadził szkolenie
pracowników ZPO Święta nt. „Narkotyki i dopalacze - współczesne zagrożenia i
skutki zażywania środków psychoaktywnych”.

Strona 24 z 31

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
ZA ROK 2018
 - W dniu 12 maja 2018r. pracownik OZ i PZ PSSE Złotów przeprowadził szkolenie
dla pracowników nt. „Narkotyki i dopalacze - współczesne zagrożenia i skutki
zażywania środków psychoaktywnych”.
Podczas spotkań przedstawiono zagrożenia związane z używaniem środków
psychoaktywnych, w tym dopalaczy i leków OTC, e- narkotyków. Przekazano informacje nt.
wpływu na organizm, skutków krótko i długofalowych po zażyciu dopalaczy. Przedstawiono
metody rozpoznawania objawów zażycia, zasady postępowania z osobą pod wpływem
środków psychoaktywnych. Przedstawiono filmy obrazujące stan osób po zażyciu substancji
psychoaktywnych, przekazano informacje nt skutków prawnych w przypadku pracy pod
wpływem substancji odurzających.
 W dniu 9 kwietnia przeprowadzono spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat
uzależnień w szkole w Zalesiu. Poruszano między innymi temat narkotyków i
dopalaczy. Przedstawiono zagrożenia zdrowotne i skutki używania substancji
psychoaktywnych. Działaniami objęto 24 dzieci i 3 nauczycieli.
 Współorganizowano konkurs multimedialny dla młodzieży pod hasłem „Wolni od
uzależnień” za pomocą platformy internetowej Kahoot. Z uwagi na specyfikę
konkursu –za pomocą Internetu i systemu konkursowego –laureaci wskazani zostali
automatycznie, organizatorzy czuwali nad prawidłowością przebiegu konkursu.
Konkurs obejmował kilkadziesiąt pytań dotyczących różnych środków
psychoaktywnych, tym środków zastępczych, punktowana była trafność odpowiedzi
oraz czas jej udzielania. Celem konkursu było zwiększenie świadomości na temat
zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Działaniem objęto
230 osób.
 W ramach akcji ‘Bezpieczne wakacje” i” bezpieczne ferie” przeprowadzono 28
prelekcji i pogadanek na temat zagrożeń związanych z dopalaczami w sumie dla 1065
dzieci i młodzieży oraz opiekunów.
 Projekt „Wiem, nie biore! Jestem bezpieczny”
W dniu 20 marca. pracownik OZ i PZ PSSE Złotów przeprowadził szkolenie dla
młodzieży w ramach projektu „Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny”. Przedstawiono
aktualną wiedzę nt zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i
nowych substancji psychoaktywnych. Następnie przeprowadzono zajęcia wg broszury
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono
końcową ankietę ewaluacyjną oraz rozdano ulotki Działaniem objęto 20 osób
Profilaktyka chorób nowotworowych.
 Podczas Marszu Różowej Wstążki w Złotowie organizowanego przez Złotowski Klub
Amazonek, zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny. Działania podjęto w celu
zachęcenia kobiet do samobadania piersi i wykonywania badań diagnostycznych w
kierunku raka szyjki macicy. Działanie skierowane było do kobiet i ich rodzin.
Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowych związanych z profilaktyką chorób
nowotworowych –piersi i raka szyjki macicy. Działaniem objęto 70 osób
 W 5 szkołach ponadgimnazjalnych realizowano program „Wybierz życie –pierwszy
krok” -profilaktyka raka szyjki macicy. Działaniami programowymi objęto 327
uczniów i 242 rodziców oraz 17 nauczycieli
 W dniu 7 marca 2018r. pracownik OZ i PZ PSSE Złotów w ramach obchodów Dnia
Kobiet przeprowadził prelekcję nt. „Kobieta Świadoma”, dotyczącą profilaktyki
chorób nowotworowych. Przedstawiono min. drogę powstawania nowotworów,
czynniki ryzyka, a także zalecenia dotyczące badań profilaktycznych. Szczególnie
uwzględniono przyczyny i profilaktykę raka płuc, raka szyjki macicy, raka jelita
grubego, raka sutka. Poruszono wpływ karmienia piersią na zdrowie matki i dziecka,
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wpływ palenia tytoniu na powstawanie nowotworów, na zdrowie kobiet w ciąży i ich
dzieci. Przedstawiono działania chroniące- zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z
Rakiem. Działaniem objęto 148 osób.
Inne przedsięwzięcia:
 W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie edukacyjne dla pensjonariuszy dziennego
domu opieki „Senior Wigor”. Podczas spotkania poruszano tematy: bezpieczeństwa
żywności (w tym bezpieczeństwa grzybów, etykiet produktów spożywczych, higieny
podczas przygotowywania posiłków, profilaktyki zatruć pokarmowych) profilaktyki
chorób zakaźnych, w tym grypy m.in. przez szczepienie ochronne, profilaktyki
tytoniu. Działaniem objęto 18 osób.
 Prowadzono dystrybucję materiałów w ramach profilaktyki WZW typu A Materiały
przekazano do 18 placówek.
 W dniach 10 stycznia-1 marca 2018r. prowadzono akcję informacyjną nt. profilaktyki
grypy. Spotkania skierowane były do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli oraz
uczestników wypoczynku zimowego i kadry pedagogicznej. Podczas spotkań
pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przedstawił główne informacje nt
wirusa grypy-drogi przenoszenia, wrażliwość na środki dezynfekcyjne. Przedstawiono
objawy chorobowe oraz główne metody zapobiegania szerzeniu się wirusa. Poruszono
temat szczepień ochronnych jako istotny element profilaktyki. Zwrócono uwagę na
zasady zachowania higieny osobistej (chusteczki jednorazowe, żele płyny
dezynfekcyjne, zachowanie odległości przy chorych, częste mycie rąk ciepłą wodą z
mydłem oraz właściwa technika mycia), zasady higieny oddychania – w czasie kaszlu
i kichania oraz tryb postępowania w placówkach w okresie wzmożonych zachorowań.
Działaniami objęto 317 osób. Do 48 placówek przekazano materiały informacyjne
drogą elektroniczną. Prowadzono dystrybucję materiałów.
 Prowadzono działania informacyjne oraz dystrybucję materiałów w ramach
profilaktyki wszawicy-9 placówek.
 „Bezpieczne wakacje”- przeprowadzono 23 spotkania edukacyjne z dziećmi oraz
opiekunami poruszając różne aspekt bezpieczeństwa podczas wakacji (936 osób).
Prowadzono dystrybucję materiałów informacyjnych -44 placówki.
 „Patent na bezpieczne ferie”- przeprowadzono 5 spotkań informacyjnych (129 osób),
prowadzono dystrybucję materiałów, do 48 placówek przekazano informację drogą
elektroniczną.
 Przeprowadzono spotkanie edukacyjne dla młodzieży nt. „Zaburzenia odżywiania”150 osób.
 18.04.2018r. Przeprowadzono 2 szkolenia na temat racjonalnego odżywiania-35 osób.
 5.06.2018r. Przeprowadzono prelekcję nt. zasad zbilansowanej diety w 1 szkole -345
odbiorców.
 „Mały kleszcz-duży problem”- prowadzono akcję informacyjno-edukacyjną z
rozdawnictwem kleszczołapek i materiałów informacyjnych - przeprowadzono 23
spotkania dla 936 osób
 Szczepienia-przekazano materiały informacyjno - edukacyjne w ramach akcji
„Zaszczep się wiedzą” do 48 placówek, informacje nt. Europejskiego Tygodnia
Szczepień przekazano do 54 placówek. Informacje nt. szczepień umieszczano na
stronie internetowej PSSE.
 Przeprowadzono 41 wizytacji pod kątem oceny realizacji programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych.
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IV.OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POWIECIE ZŁOTOWSKIM W ROKU 2018.
Zadania realizowane w powiecie złotowskim w 2018 roku były następstwem bieżącej
sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie, w kraju i na świecie. W roku 2018
wpłynęły do PSSE w Złotowie 523 zgłoszenia zachorowań na choroby zakaźne i 686
ekspozycji na zakażenie tężcem. Przeprowadzono łącznie 833 dochodzenia epidemiologiczne
w tym 147 wywiadów związanych z zachorowaniami na choroby zakaźne i 686 dochodzeń
związanych z nadzorem nad prawidłowością postępowania w przypadku ekspozycji na
zakażenie tężcem. Dochodzenia prowadzone były w jednostkach chorobowych, w których
wymagane jest ustalenie źródła zakażenia, wykrycie czynnika etiologicznego powodującego
zachorowanie, objęcie nadzorem osób chorych oraz osób kontaktujących się z chorym lub
podejrzanym o zakażenie, ustalenie stanu zdrowia zwierzęcia podejrzanego o zakażenie
wścieklizną w celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej szczepienia osoby pogryzionej
przez zwierzę, przeprowadzenie kwalifikacji zachorowań zgodnie z definicjami przypadków
chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.
Choroby zakaźne są istotnym problemem zdrowia publicznego stąd zapobieganie i
zwalczanie chorób zakaźnych i zakażeń wśród ludzi jest jednym z podstawowych zadań
realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dane za rok 2018 zostały porównane z
danymi za rok 2017. Współczynniki zapadalności dla poszczególnych chorób zakaźnych
liczono na 100tys. ludności.
I.1. Nadzór nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami
I.1.1. Choroby szerzące się drogą pokarmową
Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella
W roku 2018 spadła ilość zatruć pokarmowych wywołanych Salmonellą z 7 w 2017 do 5 w
2018. We wszystkich przypadkach były to zachorowania sporadyczne czynnikiem
etiologicznym w 4 przypadkach była Salmonella Enteritidis, w 1 Salmonella z gr. C. Trzy
osoby chore zostały poddane hospitalizacji. Współczynnik zapadalności 7,17.
W roku 2018, tak jak 2017, nie zarejestrowano ognisk zatruć pokarmowych wywołanych
Salmonellą.
Biegunki u dzieci do lat 2 - Zanotowano wzrost biegunek u dzieci do lat 2- z 53 w 2017 do
112 w roku 2018. Biegunek wywołanych rotawirusami zarejestrowano 60, adenowirusami 12,
a norowirusami 40. Współczynnik zapadalności – 7608,69. Wszystkie dzieci zostały
hospitalizowane i poddane leczeniu.
W roku 2017 zarejestrowano 1 ognisko zachorowań na WZW Typ A, natomiast w 2018
takich ognisk nie było. Sporadycznych zachorowań również nie odnotowano.
Odnotowano:
- W 2018 roku zarejestrowano 1 przypadek posocznicy wywołanej salmonellą – zachorowała
kobieta mieszkanka Złotowa.
W roku 2018, podobnie jak w roku poprzednim, nie zarejestrowano zachorowań na
następujące choroby:
- dur brzuszny
- dur rzekomy
- czerwonkę
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- zakażenia enterokrwotocznymi szczepami Escherichia coli
I.1.2. Choroby w zakresie, których prowadzi się szczepienia ochronne, w tym objęte
programem eliminacji
Krztusiec – W 2018 tak jak w 2017 zachorowań na krztusiec nie odnotowano.
Nagminne zapalenie przyusznic – Zachorowania na nagminne zapalenie przyusznic - w
2017 roku zachorowań było 3 (4,29) natomiast w 2018 zarejestrowano 2 zachorowania (2,86),
trzyletni chłopiec nieszczepiony, oraz siedmioletnia dziewczynka zaszczepiona I dawką w
2011roku.
Różyczka – W roku sprawozdawczym 2017 nie zarejestrowano zachorowań na różyczkę. W
2018 odnotowano 1 zachorowanie – dziewczynka mieszkanka wsi.
WZW typ B - W roku 2014 zarejestrowano 2 przypadki przewlekłego WZW typ B,
natomiast w roku 2015 zarejestrowano zachorowań 16. W 12 przypadkach do zachorowań
doszło wśród mieszkańców miast.
W roku 2018, podobnie jak w roku poprzednim nie zarejestrowano zachorowań na
następujące choroby:
- tężec,
- ostre nagminne porażenie dziecięce,
- błonica,
- odra.
I.1.3. Neuroinfekcje
2 (2,86) zachorowania na zapalenie opon mózgowych inne i nie określone – 70-letnia kobieta
mieszkanka Złotowa, chora była hospitalizowana, 51 letni mężczyzna - mieszkaniec Złotowa,
również poddany hospitalizacji.
- 1 (1, 43) przypadek pneumokokowego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych –
zachorował 58letni mężczyzna mieszkaniec wsi, hospitalizowany.
- 1 (1, 43) przypadek bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i mózgu, 78 letni mężczyzna
mieszkaniec wsi, poddany hospitalizacji.
- tak jak w roku 2017 nie zanotowano choroby meningokokowej.
I.1.4. Inne choroby zakaźne
Płonica – Zachorowania na płonice utrzymują się na tym samym poziomie, w roku 2018 co w
roku 2017, było ich w obu latach 15, częściej chorowali mężczyźni (9) niż kobiety (6).
Ospa wietrzna - Zachorowania na ospę wietrzną utrzymały się również na tym samym
poziomie - 179 (254, 95) w roku 2017 i 170 (243,86) w 2018. Wśród niezaszczepionych
WZW typ C – Zarejestrowano także 2 przypadki WZW Typ C- przewlekłe. W 2017
zarejestrowano 1 przypadek.
Borelioza – Odnotowano spadek zachorowań na Boreliozę z 24 w 2017r. do 3 w 2018 We
wszystkich przypadkach do zakażenia doszło na terenie powiatu złotowskiego. W 2
przypadkach osoby chore poddane zostały hospitalizacji.
Grypa – W roku 2018 tak jak w roku 2017 nie zarejestrowano zachorowań na grypę
potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. W roku 2017 przeciwko grypie zaszczepiło się
1539 mieszkańców naszego powiatu, w roku 2018 – 1442. Nadzór i analiza sytuacji
epidemiologicznej powiatu złotowskiego w zakresie zachorowań na grypę i choroby
grypopodobne polegał między innymi na analizie zbiorczych raportów o zachorowaniach i
podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55) przekazywanych do PSSE przez placówki POZ
(w tym praktyki lekarskie) w sezonie grypowym i poza sezonem, w systemie tygodniowym.
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Zapobieganie wściekliźnie – ilość pogryzień przez zwierzęta utrzymuje się mniej więcej na
tym samym poziomie - w roku w roku 2017 – 120, natomiast w 2018 - 122. Do narażeń na
wściekliznę w większości przypadków dochodziło w kontakcie z psami i kotami,
zarejestrowano także 2 pokąsania przez szczury dzikie, oraz 1 przypadek pokąsania przez
nietoperza. W 21 przypadkach zaistniała uzasadniona konieczność podjęcia szczepienia
p/wściekliźnie. Dwie osoby nie wyraziły zgody na szczepienie, 1 osoba została pokąsana na
terenie Niemiec – szczepienia prowadzone były w Polsce (nie wykazano w Mz-56), pozostałe
18 osób zostało zaszczepionych.
Realizując profilaktykę wścieklizny oraz mając na celu stan zdrowia mieszkańców naszego
powiatu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie kontynuował współpracę z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w Złotowie. Pracownik
epidemiologii po otrzymaniu zgłoszenia pokąsania, uderzenia przez zwierzę niezwłocznie
informuje o tym fakcie PIW w Złotowie podając dane teleadresowe właściciela zwierzęcia i
osoby poszkodowanej. Z upoważnienia PIW w Złotowie wytypowani lekarze weterynarii
powiatu złotowskiego prowadzą urzędowe obserwacje w kierunku wścieklizny zwierząt,
które zraniły człowieka. W przypadku pokąsania przez zwierzę nieznane, dzikie, braku
obserwacji lub uzyskania wyników sugerujących objawy wścieklizny u zwierząt osoby
poszkodowane kierowane są do Poradni Chorób Zakaźnych w Wałczu w celu konsultacji
szczepień p/wściekliźnie.
Gruźlica – Opracowano 7 przypadków zachorowań na gruźlicę prątkującą, chorzy i osoby z
ich otoczenia zostały objęte nadzorem. Wszystkie zachorowania dotyczyły osób dorosłych.
Pełniąc nadzór epidemiologiczny nad chorymi i osobami z kontaktu Państwowy Inspektor
Sanitarny w Złotowie współpracował z lekarzami POZ.
Choroby przenoszone drogą płciową :
- w roku 2018 tak jak w roku 2017 nie zarejestrowano przypadków chorób przenoszonych
drogą płciową
Tabela 4. zachorowania na wybrane choroby zakaźne w powiecie złotowskim w latach 2017-2018

2017
Jednostka chorobowa
Salmonellozy
Salmonellozy - posocznica
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez
Clostridium difficile
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez
Campylobacter
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe nie określone
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe – botulizm
Lamblioza (giardioza)UE
Wirusowe i inne określone wywołane przez
zakażenia jelitowe
rotawirusy
(ogółem)
wywołane przez
norowirusy
inne określone
nie określone
Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
Biegunka i zapalenie
Ogółem
żołądkowo-jelitowe BNO
W tym dzieci do lat 2
o prawdopodobnie
zakaźnym pochodzeniu
Krztusiec
Płonica

2018

Liczba
zachorowań

zapadalność

Liczba
zachorowań

Zapadalność

7

10,02

5
1

7,17
1,43

51

73,04

114

163,52

27

38,67

51

73,15

11
1
53

15,75
1,43
3764,20

19

27,25

112

7608,69

15

21,48

15

21,51
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Choroba wywołana przez
Streptococcus
Kiła

Ogółem
Róża
Późna
Inne postacie kiły i kiła
nie określona
Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane
przez Chlamydię
Borelioza
Styczność i narażenie na wściekliznę/ potrzeba
szczepień
Wirusowe zapalenie opon
Inne określone i nie
mózgowych
określone
Ospa wietrzna
Różyczka
Wirusowe zapalenie
Typ A przewlekłe
wątroby
Typ B przewlekłe
Typ C przewlekłe
Nowo wykryte zakażenie HIV
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
Bakteryjne zapalenie opon Inne określone
mózgowych i/lub mózgu
Inne, nie określone
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone
Suma Kontrolna

5
5

7,16
7,16

2
2

2,86
2,86

24
15

34,37
21

3
19

4,30
27,25

178

254,95

170
1

243,86
1,43

18

25,78

1
2
3
1

1,43
2,86
4,29
1,43

1
2
3
2

1,43
2,86
4,30
2,86

1

1,43

523

586,69

1

1,43

2

2,86

420

518,49

I.2 Nadzór nad szczepieniami ochronnymi
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie zaopatrywana jest w preparaty
szczepionkowe przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu 1 x na
kwartał. Transport szczepionek w ilości ok. 2100 fiolek odbywa się samochodem chłodnią.
Wszystkie szczepionki przechowywane są w zabezpieczonych zamkiem szafach chłodniczych
w temperaturze +2 do +8oC w magazynie szczepionek. Prowadzony jest całodobowy
monitoring temperatur w urządzeniach chłodniczych z powiadamianiem SMS i wydrukiem
komputerowym mający na celu wychwycenie nieprawidłowości. Podczas każdej dostawy
preparatów szczepionkowych tak, jaki i na bieżąco sprawdzany jest ich termin ważności.
Dystrybucja szczepionek do podległych punktów szczepień odbywa się przy użyciu termotorb
zaopatrzonych we wkłady lodowe, termometry i rejestr monitorowania transportu preparatów
szczepionkowych do docelowych punktów szczepień. Na wypadek awarii lub przerwy w
dostawie prądu zainstalowano dwa zasilacze akumulatorowe UPS, które włączają się
automatycznie i dostarczają prąd do szaf chłodniczych przez ok. 8 godzin. Na wypadek
sytuacji kryzysowej zawarte zostało porozumienie z Powiatowa Strażą Pożarną w Złotowie
która zapewni zastępcze źródło energii.
Działalność kontrolna
W roku 2018 przeprowadzono 64 kontrole sanitarne w ramach nadzoru bieżącego lecznictwa
stacjonarnego i otwartego, w tym 2 kontrole interwencyjne i 3 kontrole tematyczne dotyczące
szczepień ochronnych.
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Podsumowanie:
1. W roku 2018 nastąpił wzrost zachorowań na choroby zakaźne (ogółem -523 zachorowania)
w porównaniu z rokiem 2017 (420 zachorowań). Największy wzrost odnotowano w
zachorowaniach na biegunki dzieci do lat 2.
2. Nie odnotowano przypadków chorób wysoce zakaźnych takich jak cholera, błonica, dury
brzuszne i dury rzekome. Nie wystąpiły jednostki chorobowe uruchamiające system
wczesnego ostrzegania stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.
3. Na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim kształtował się procent realizacji
obowiązkowych szczepień ochronnych.
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