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WSTĘP

Głównym celem działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mińsku Mazowieckim jest dbanie o zdrowie mieszkańców powiatu mińskiego w każdym aspekcie
życia, pracy i wypoczynku. Cel ten realizowany jest poprzez promowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, bezpieczeństwem zdrowotnym wody,
warunków pracy i wypoczynku, higieny procesów nauczania i wychowania.
Dbanie o zdrowie to również przeciwdziałanie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.
Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie
nadzoru nad warunkami:
 higieny środowiska,
 higieny pracy w zakładach pracy,
 higieny radiacyjnej,
 higieny procesów nauczania i wychowania,
 higieny wypoczynku i rekreacji,
 zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 higieniczno-sanitarnymi,

jakie

powinien

spełniać

personel

medyczny,

sprzęt

oraz

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Prowadząc działalność w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego współpracowano
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przedstawicielami Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy oraz
przedstawicielami samorządów.
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Informacje ogólne
Sekcja

Liczba
obiektów

Liczba
kontroli

Liczba
mandatów

Ilość
interwencji

Ilość
pobranych
prób

Epidemiologia

193

46

12

0

38

1

3198

Higiena Żywności
i Żywienia

1624

469

166

155

69

81

337

Higiena
Komunalna

370

109

0

21

1

16

212

Higiena Pracy

487

77

15

15

0

12

0

Oświata
Zdrowotna

115

50

0

0

0

0

0

Higiena Dzieci
i Młodzieży

219

74

9

2

0

7

0

Zapobiegawczy
Nadzór

0

4

0

18

0

0

0

3008

829

202

211

108

117

3747

Razem

Ilość
Ilość
wydanych
wydanych
decyzji
decyzji
merytorycznych płatniczych

Tabela nr 1. Ogólna liczba obiektów, kontroli, decyzji, mandatów, interwencji, pobranych prób.
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SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE
CHORÓB ZAKAŹNYCH

Choroby zakaźne
Zapobieganie powstawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych to jeden z priorytetów zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizujemy w oparciu o zgłoszenia chorób zakaźnych lub
zakażeń, które wpływają do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim
od lekarzy lub z laboratoriów. Zgłoszenia te są zbierane i analizowane, rejestrowane zgodnie z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10) a następnie przekazywane w meldunkach i raportach
do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Na podstawie zgłoszeń dokonuje się analizy
sytuacji epidemiologicznej powiatu mińskiego.
Zapobieganie rozpowszechnianiu się chorób zakaźnych polega na prowadzeniu nadzoru nad:
 zgłaszalnością chorób zakaźnych, a w szczególności chorób inwazyjnych,
 zgłaszalnością podejrzeń i zachorowań na odrę oraz diagnostyką w kierunku potwierdzenia lub
wykluczenia odry,
 osobami z zatruciem pokarmowym wywołanym Salmonellą i kierowaniem osób z bliskiego
kontaktu na badania w kierunku nosicielstwa,
 osobami z kontaktu z chorymi na gruźlicę prątkującą.
Zapobieganie chorobom zakaźnym to również podejmowanie działań:
 zapobiegania szerzeniu się zachorowań wywołanych przez Neisserię meningitidis poprzez
nadzór nad chemioprofilaktyką osób z kontaktu z chorym,
 kierowania na szczepienia p/wzw B osób zakażonych wirusem HCV oraz osób z bliskiego
kontaktu z zakażonymi wirusem HBV,
 zapobiegania wściekliźnie poprzez prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych wśród osób
pokąsanych, nadzór nad osobami szczepionymi przeciwko wściekliźnie, współpracę z innymi
Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, na terenie których dochodziło
do zagrożeń (występowały pokąsania) oraz stałą współpracę z Inspekcją Weterynaryjną.
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W 2021 roku sytuację epidemiczną zdominował koronawirus SARS-CoV-2, w związku z tym
działania Inspekcji skupione były głównie na walce z epidemią.
Na SARS CoV-2 w powiecie mińskim łącznie zachorowało 11 505 osób, z czego 225 osób było
hospitalizowanych. Zmarły 252 osoby, wyzdrowiało 11 253 chorych.
Decyzją PPIS w Mińsku Mazowieckim kwarantanną objęto 25 081 osób, w tym 1 965 osób
przebywało na kwarantannie w związku z powrotem z zagranicy oraz 23 116 osób skierowano
na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną.
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przeprowadzono 798 kontroli
dotyczących przestrzegania ww. zapisów prawa (kontrole obiektów użyteczności publicznej, sklepów,
punktów gastronomii, usług i innych), w wyniku stwierdzonych naruszeń nałożono 38 mandatów
karnych na łączną kwotę 1 770 zł oraz 2 kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnych na łączną
sumę 10 000 zł.
W roku sprawozdawczym 2021 zaplanowano 69 kontroli sanitarnych placówek realizujących
świadczenia medyczne, z czego wykonano 40. Dodatkowo przeprowadzono 6 kontroli doraźnych,
w tym 1 interwencyjną i 5 sprawdzających po wcześniejszym stwierdzeniu nieprawidłowości. Kontrolę
interwencyjną przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem obywatela dotyczącym złych warunków
sanitarno-higienicznych oraz braku dostatecznej ilości środków ochrony osobistej i płynów
dezynfekcyjnych w czasie trwania ogniska epidemicznego COVID-19. Kontrola nie wykazała rażących
nieprawidłowości, jedynie drobne uchybienia, w związku z tym nie nałożono mandatu karnego.
Inne choroby zakaźne zarejestrowane w 2021 roku:
1. Grypa – 15 852 osoby (0 zgonów)
2. Zakażenia Clostridium difficile – 244 osoby (2 zgony); zachorowania w ogniskach szpitalnych,
ZOL DPS
3. Biegunka bakteryjna i zapalenia żołądkowo-jelitowe bakteryjne BNO – 112 osób
(11 hospitalizacji)
4. Wirusowe zapalenie jelitowe: norowirusy – 39 osób (91% hospitalizowanych), rotawirusy –
29 osób (76% hospitalizowanych)
5. Borelioza z Lyme – 28 osób (2 hospitalizowane)
6. Kleszczowe zapalenie mózgu – 7 osób (wszystkie hospitalizowane)
7. Ospa wietrzna – 209 osób (bez hospitalizacji)
8. Tularemia – 2 osoby
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9. Choroby przenoszone drogą kontaktów seksualnych: kiła – 5 osób, rzeżączka – 3 osoby
10. Gruźlica – 16 osób (wszystkie hospitalizowane)
11. Zwalczanie i zapobieganie wściekliźnie oraz innych chorób odzwierzęcych (pokąsania – 7
osób; szczepienia p/wściekliźnie – 7 osób).
W 2021 roku stwierdzono 2 zgony w związku z zakażeniem Clostridium difficile.
Nie stwierdzono następujących chorób:
 inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae,
 duru brzusznego,
 durów rzekomych,
 czerwonki bakteryjnej,
 zatruć pokarmowych jadem kiełbasianym (botulizmu),
 zatruć pokarmowych gronkowcowych,
 ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B,
 błonicy,
 tężca,
 różyczki,
 wrodzonych chorób wirusowych, w tym różyczki wrodzonej,
 malarii,
 listeriozy.

Nadzór nad wykonawstwem szczepień
Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych czynników wpływających na sytuację
epidemiologiczną w powiecie. Realizowanie wykonawstwa szczepień ochronnych jest jedną
z najskuteczniejszych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dzięki
szczepieniom ochronnych na świecie wyerydykowano straszną chorobę jaką była ospa prawdziwa i jest
to jedno z niepodważalnych i największych osiągnięć medycyny. Niestety nie brakuje przeciwników
szczepień, którzy skutecznie odciągają rodziców od wykonywania u swoich dzieci szczepień.
Nieprawdziwe informacje, które są rozpowszechniane przez ruchy antyszczepionkowe powodują
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co raz większą niechęć do szczepień i przyczyniają się do tendencji spadkowych w wyszczepialności.
Jest to bardzo niebezpieczny trend i zarazem wyzwanie dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby trend
ten zahamować.
W 2021 roku zrealizowano w 95% zaszczepienie populacji powiatu mińskiego w wieku 0-14 rok życia,
zgodnie z PSO. Z magazynu szczepionek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku
Mazowieckim wydano łącznie 25 122 preparaty szczepionkowe. Jednocześnie zarejestrowano
w powiecie 686 dzieci, które nie są zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
Do rodziców uchylających się od szczepień wysyłane są powiadomienia o obowiązku zaszczepienia
dzieci, argumentujące, że jest to jedyna i najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym.
Na terenie powiatu mińskiego znajduje się 27 podmiotów leczniczych realizujących szczepienia
ochronne, są to zarówno placówki lecznictwa otwartego jak i zamkniętego, placówki publiczne
i niepubliczne.
Nadzór w zakresie szczepień ochronnych odbywa się na podstawie przeprowadzanych kontroli
dokumentacji medycznej w zakresie wykonawstwa szczepień, kart uodpornienia i wykonywanej
sprawozdawczości. Podczas kontroli sprawdzany jest stan sanitarny gabinetów zabiegowych,
w których wykonywane są szczepienia, sprzęt do szczepień oraz do transportu i przechowywania
szczepionek. Większych nieprawidłowości w roku ubiegłym nie stwierdzono.
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NADZÓR NAD ZAKŁADAMI ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA
I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności, żywienia i przedmiotów użytku sprawuje
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia poprzez kontrolowanie działalności:


zakładów produkcji żywności z wyłączeniem produkcji środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego,



zakładów obrotu żywnością (sklepy, kioski spożywcze, targowiska, magazyny hurtowe, inne),



zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, bary, puby, mała gastronomia),



zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki, bufety, bloki żywienia w szpitalach,
domach opieki, przedszkolach, szkołach, żłobkach itp.),



środków transportu żywności;



zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone
do kontaktu z żywnością oraz kosmetyki.

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
przeprowadzane są według wytycznych i procedur opracowanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego i prowadzone są w wielu obszarach m.in. warunków produkcji, przechowywania
i sprzedaży żywności; prawidłowości prowadzonych procesów technologicznych; nadzoru nad jakością
zdrowotną żywności oraz przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością, a także wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi; znakowania żywności
wprowadzanej do obrotu; prawidłowości prezentacji i reklamy suplementów diety i żywności
specjalnego przeznaczenia żywieniowego na stronach internetowych; transportu artkułów spożywczych.
W trakcie kontroli oceniany jest stan sanitarno-higieniczny obiektów, zaopatrzenie w wodę i jej jakość
zdrowotna, higiena procesów produkcji i dystrybucji żywności, higiena personelu oraz dokumentacja
systemów jakości - dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej GHP/GMP i system HACCP.
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W 2021 roku pod nadzorem znajdowały się następujące grupy obiektów:
Rodzaj obiektu

Rok 2021

Obiekty produkcji żywności

242

w tym: producenci produkcji pierwotnej

141

Obiekty obrotu żywnością
w tym: sklepy
kioski spożywcze
magazyny hurtowe
inne

903
589
60
53
201

Obiekty żywienia zbiorowego
w tym: żywienie zbiorowe otwarte
żywienie zbiorowe zamknięte

435
233
202

Wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotów użytku

34

Zakłady produkcji i obrotu kosmetykami

10

Razem

1624

Na 2021 rok zaplanowano 287 kontroli kompleksowych, z czego wykonano 105. Niewykonanie
planu kontroli spowodowane było sytuacją epidemiczną, którą zdominował koronawirus SARS-CoV-2,
w związku z tym działania Inspekcji Sanitarnej skupione były głównie na walce

z epidemią.

Poza kontrolami zaplanowanymi przeprowadzono 364 kontrole doraźne, co daje łączną liczbę 469
przeprowadzonych kontroli sanitarnych, w tym 77 kontroli interwencyjnych, 71 kontroli
sprawdzających po stwierdzeniu nieprawidłowości, 48 kontroli tematycznych oraz 168 kontroli
na wniosek strony.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w roku sprawozdawczym wydano 64 decyzje
administracyjne, w tym 28 nakazujących usunięcie uchybień sanitarno- technicznych, 18 decyzji
zakazu wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej i 3 decyzje
unieruchomienia zakładu z trybem natychmiastowej wykonalności. Wskutek stwierdzonych
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nieprawidłowości oraz konieczności przeprowadzenia ponownych czynności kontrolnych w celu
sprawdzenia, czy niezgodności zostały usunięte wydano 155 decyzji płatniczych. Skutecznie
egzekwowano wydawane zalecenia i decyzje, w wyniku czego w 1 przypadku była konieczność
wszczęcia postępowania egzekucyjnego- wystawiono tytuł wykonawczy oraz postanowienie
o nałożeniu grzywny w wysokości 1 000,- zł w celu przymuszenia wykonania obowiązków.
Nałożono 69 mandatów karnych na kwotę 22 300,- zł za najczęściej występujące uchybienia:
 brak czystości i porządku,
 przeterminowane artykuły spożywcze,
 brak segregacji artykułów w urządzeniach chłodniczych,
 niewłaściwe warunki przechowywania artykułów spożywczych, w tym łatwo psujących się,
 brak identyfikowalności artykułów spożywczych, głównie wędlin, mięsa,
 brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.
W 2021 roku wystawiono 5 wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za prowadzenie prowadzenie działalności bez uzyskania zgody
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (3 przypadki), sprzedaż w sklepiku szkolnym
artykułów spożywczych niezgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 roku (1 przypadek) oraz za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków
spożywczych (1 przypadek). Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wymierzył kary
pieniężne w łącznej wysokości 5 200,- zł.

Interwencje
W 2021 roku przyjęto 81 interwencji od ludności, w tym 36 interwencji było uzasadnionych.
Wyżej wymienione interwencje dotyczyły następujących nieprawidłowości:
 niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne w sklepach, barach, restauracjach, brak środków
do dezynfekcji,
 brak ogólnej czystości i porządku,
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 niewłaściwe warunki przechowywania artykułów spożywczych, w tym łatwo psujących się,
 niehigieniczne warunki sprzedaży artykułów spożywczych, w tym wędlin na targowisku,
sprzedaż artykułów po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej
trwałości, artykułów o niewłaściwej jakości zdrowotnej,
 niewłaściwa jakość posiłków oferowanych w obiektach żywienia zbiorowego,
 brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 obecność szkodników- gryzoni, karaluchów lub śladów ich bytowania w obiektach,
 sprzedaż dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty artykułów spożywczych
niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku,
 niewłaściwe żywienie w Domu Pomocy Społecznej,
 nieprawidłowa prezentacja i reklama oraz jakość zdrowotna suplementów diety itp.
W związku z zagrożeniem i przypadkami wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń, od
sierpnia 2016 roku do chwili obecnej w czasie przeprowadzanych kontroli sanitarnych szczególnie
zwracano uwagę na pochodzenie surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Na terenie powiatu
mińskiego nie stwierdzono w sprzedaży mięsa i produktów mięsnych niewiadomego pochodzenia
podejrzanego o zakażenie ASF.
W okresie letnim i ferii zimowych przeprowadzano dodatkowe kontrole w obiektach
wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedmiotem kontroli była higiena przygotowywania posiłków oraz
jakość zdrowotna używanych surowców, w tym ich identyfikowalność, terminy przydatności do
spożycia

i warunki przechowywania żywności. W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono

nieprawidłowości.
W 2021 roku do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu
pobrano 337 próbek żywności. Zakwestionowano 2 próbki żywności z powodu stwierdzenia obecności
chorobotwórczych bakterii Salmonella w świeżych jajach konsumpcyjnych i mielonym mięsie
drobiowym, co stanowi 0,6% w stosunku do wszystkich próbek pobranych do badania. Podjęto
stosowne działania w ramach nadzoru, mające na celu wycofanie z obrotu kwestionowanych partii
żywności, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.
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Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
W 2021 roku kontynuowano współpracę w związku z zawartym w 2018 roku porozumieniem
pomiędzy

Państwowym

Powiatowym

Inspektorem

Sanitarnym

w

Mińsku

Mazowieckim

a Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim o współdziałaniu i współpracy
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej.
W ramach porozumienia pomiędzy w/w Inspekcjami sprawowano nadzór w zakresie żywności
i żywienia nad 1 obiektem tj. chłodnią składową REAL S.A. zajmującą się świadczeniem usług
w zakresie przechowywania żywności mrożonej w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, głównie
warzyw, owoców i mięsa.
W ramach współpracy przekazywano sobie informacje o obiektach działających na targowisku
miejskim oraz informacje dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń.

Współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz z Inspekcją Ochrony Środowiska
W 2021 roku w ramach współpracy między inspekcjami, w związku ze sprawowaniem
nadzoru

nad produkcją pierwotną przeprowadzono 3 wspólne kontrole gospodarstw rolnych,

pozyskujących artykuły pochodzenia roślinnego i wprowadzających je na zasadzie dostaw
bezpośrednich. Pobrano próbkę warzyw do badań w kierunku oznaczenia pozostałości pestycydów.
Nieprawidłowości i przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń nie
stwierdzono.

Graniczna kontrola sanitarna
W 2021 roku wydano 4 świadectwa jakości potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych przez
środek spożywczy eksportowany za granicę do krajów spoza Unii Europejskiej. Produktami
eksportowanymi były składniki żywności i dodatki stosowane głównie w zakładach przetwórstwa
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mięsnego do produkcji wędlin i przetworów mięsnych. Nie wydawano decyzji zakazujących
wprowadzenia do obrotu żywności importowanej.

Działania w ramach systemu RASFF
W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)
w 2021 roku rozpatrywano 110 powiadomień alarmowych i informacyjnych. W większości były to
zgłoszenia dotyczące obecności bakterii chorobotwórczych Salmonella w mięsie drobiowym
(74 zgłoszenia), obecności niedozwolonego tlenku etylenu w artykułach spożywczych (11 zgłoszeń ),
stwierdzenia obecności mikotoksyn w żywności (5 zgłoszeń) i pozostałości środków ochrony roślin
(3 zgłoszenia). W toku przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego w większości przypadków
nie stwierdzano już w obrocie towarów objętych powiadomieniami alarmowymi, a w sytuacjach
kiedy kwestionowany artykuł znajdował się jeszcze w sprzedaży nadzorowano proces wycofywania
produktów z obrotu - w takich przypadkach dokonywano zwrotu do dostawcy lub producenta.

Stan sanitarny w nadzorowanych obiektach żywności i żywienia ulega systematycznej poprawie,
rośnie wiedza podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze oraz świadomość obowiązujących
przepisów i wymagań, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
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JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO PICIA

Nadzór nad jakością wody dostarczanej ludności do spożycia oraz nad stanem sanitarnohigienicznym obiektów użyteczności publicznej sprawuje Sekcja Higieny Komunalnej.
Zapewnienie mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia w odpowiedniej ilości i odpowiedniej
jakości jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
W celu zapewnienia mieszkańcom wody o właściwej jakości zdrowotnej wszystkie urządzenia służące
do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, objęte są
nadzorem sanitarnym.
W powiecie mińskim woda do spożycia, dostarczana ludności siecią wodociągową czerpana jest
ze studni wierconych. Prewencyjnie w 5 wodociągach zastosowano dezynfekcję stałą, w tym:
4 wodociągi posiadają lampy UV, a 1 wodociąg system stałego chlorowania. Występująca
ponadnormatywna zawartość związków żelaza oraz manganu w wodzie ujmowanej w większości
wodociągów na terenie powiatu wymaga stałego stosowania procesów odżelaziania i odmanganiania.
Woda we wszystkich wodociągach odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie wodociągi
w powiecie mińskim uzyskały pozytywną ocenę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim nadzoruje:
 22 wodociągi publiczne,
 2 wodociągi zakładowe dostarczające ludności wodę do spożycia,.
We wszystkich wodociągach przeprowadza się dezynfekcję, wszystkie wodociągi posiadają urządzenia
do awaryjnego chlorowania wody na podchloryn sodu, a ponadto:
 5 wodociągów posiada zainstalowany system dezynfekcji stałej,
 21wodociągów ma zainstalowane odżelaziacze i odmanganiacze,
 1 wodociąg posiada biologiczny wskaźnik czystości wody (małże),
 3 wodociągi nie mają urządzeń uzdatniających wodę.
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Stan techniczny i sanitarny studni, stacji uzdatniania wody oraz ich terenu ocenia się jako zadowalający,
strefy ochrony sanitarnej są ogrodzone i oznakowane. Studnie, zbiorniki retencyjne gromadzące zapas
wody oraz wejścia na teren stref ochronnych zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych.
W powiecie mińskim znajdują się wodociągi o następującej wielkości produkcji:
 Wodociągi o produkcji < 100 m³/ dobę - w tej grupie Stacja Sanitarna nadzoruje 4 urządzenia
do zaopatrzenia w wodę, wszystkie zostały skontrolowane,
 Wodociągi o produkcji wody 100 - 1 000 m³/dobę – w tej grupie jest 16 urządzeń
zaopatrzenia w wodę, wszystkie zostały skontrolowane,
 Wodociągi o produkcji wody 1 000 - 10 000 m³/dobę – w tej grupie są 4 wodociągi publiczne,
wszystkie zostały skontrolowane. Wodociągi te mają urządzenia uzdatniające i do awaryjnego
chlorowania wody podchlorynem sodu.
W powiecie istnieje możliwość łączenia sieci wodociągowej w przypadkach uzasadnionych np. awarii
i są to:
 wodociągi (publiczne) Dobre i Czarnogłów,
 wodociągi (publiczne) Kałuszyn i Garczyn Duży,
 wodociągi (publiczne) Siennica i Zglechów.
Wszystkie wodociągi zostały skontrolowane. W przypadku pojawienia się przekroczeń parametrów,
podejmowano natychmiastowe działania naprawcze.
Do zakresu działań Sekcji Higieny Komunalnej należy również sprawowanie nadzoru
sanitarnego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne dotyczące:
 higieny środowiska,
 obiektów użyteczności publicznej,
 obiektów usługowych,
 interwencji mieszkańców,
 ekshumacji zwłok,
 przewozu zwłok i szczątków ludzkich.
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Pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej znajduje się 370 obiektów. Na rok 2021
zaplanowano 165 kontroli sanitarnych, ze względu na panującą sytuację epidemiczną wykonano 109
kontroli. Poza kontrolami zaplanowanymi przeprowadzono 215 wizytacji w obiektach w zakresie
przestrzegania obostrzeń sanitarnych, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2. W większości przypadków nie stwierdzono nieprawidłowości, pouczenia dotyczyły
m.in. zapewnienia odpowiednich płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także prawidłowego
korzystania z maseczek ochronnych.
Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej ocenia się jako
dobry, obiekty utrzymane są w należytym stanie sanitarno-porządkowym, a ich właściciele lub
zarządcy są świadomi zagrożeń epidemiologicznych, nie stwarzają trudności i problemów we
współpracy

z Inspekcją Sanitarną. Nieprawidłowości stwierdzono tylko w 2 przypadkach-

podjęto stosowne działania zgodnie z kompetencjami.

Interwencje
W 2021 roku przyjęto 16 interwencji od ludności, w tym 8 interwencji było uzasadnionych. Wyżej
wymienione interwencje dotyczyły następujących nieprawidłowości:
 nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych (10),
 zła jakość wody w prywatnym budynku mieszkalnym (2),
 zły stan sanitarno-higieniczny w zakładzie fryzjerskim (1) -interwencja zasadna, nałożono
mandat karny w wysokości 150,- zł,
 zły stan sanitarno-higieniczny na posesjach prywatnych (3).
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STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Obiekty lecznictwa zamkniętego
Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują dwa szpitale:
1. SSZZOZ w Rudce, obecnie Mazowiecki Szpital im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.
2. SPZOZ Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim.
W 2021 roku w obu szpitalach przeprowadzono kontrole kompleksowe. Stwierdzono nieprawidłowości
natury sanitarno-technicznej, wystosowano wystąpienia pokontrolne.
Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi prowadzi zespół ds. zakażeń, który współpracuje z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim w zakresie nadzoru nad zakażeniami
szpitalnymi. W szpitalu sukcesywnie odbywają się kontrole wewnętrzne przeprowadzane przez wyżej
wymieniony zespół. W 2021 roku zgłoszono łącznie 12 ognisk zakażeń:
 7 ognisk koronawirus Sars-CoV-2,
 4 ogniska Clostridium difficile.
 1 ognisko Klebsiella pneumoniae.
Rejestr patogenów alarmowych odbywa się zgodnie z przepisami.

Obiekty lecznictwa otwartego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nadzoruje następujące obiekty lecznictwa
otwartego:
 57 przychodni, w tym 50 przychodni będących przedsiębiorstwami,
 43

indywidualne

specjalistyczne

gabinety

grupowej

praktyki

lekarskiej

o

profilu

niezabiegowym,
 70 indywidualnych specjalistycznych gabinetów grupowej praktyki lekarskiej o profilu
zabiegowym, w tym gabinety stomatologiczne,
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 3 pogotowia ratunkowe,
 6 zakładów rehabilitacyjnych.
Przeprowadzono 40 kontroli, nie stwierdzono uchybień sanitarnych, nie wystawiano mandatów
karnych.

Domy Opieki Społecznej
oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę
W 2021 roku skontrolowano 7 placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi. Stan sanitarny obiektów i ich
otoczenia nie budził zastrzeżeń.
We wszystkich obiektach woda odpowiada wymaganiom sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Placówki posiadają umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór odpadów komunalnych
i odpadów medycznych - warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów prawidłowe.
Pokoje nie są przeludnione, wyposażone w podstawowe urządzenia i sprzęt, pensjonariusze mają
dostęp do łazienki i toalety. Zapewnione są środki czystości dla pensjonariuszy oraz środki
dezynfekcyjne i do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

Dworce
Stan sanitarny dworców kolejowych i autobusowych (3 obiekty) na terenie powiatu mińskiego nie
budzi zastrzeżeń. Otoczenie dworców utrzymane w czystości, zaopatrzenie w wodę pochodzącą z
wodociągów publicznych, ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Odpady komunalne
gromadzone w sposób prawidłowy - w koszach i kontenerach, odbierane są przez specjalistyczne firmy.

Noclegownie dla bezdomnych
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Na terenie powiatu funkcjonuje 1 noclegownia przeznaczona dla bezdomnych mężczyzn, dysponująca
miejscem dla 10-12 osób. W 2021 roku obiekt został skontrolowany, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Noclegownia zaopatrywana jest w wodę z ujęcia własnego, pomieszczenia wyposażone w podstawowe
sprzęty,

niezbędne

do

codziennego

funkcjonowania.

Łazienki

dezynfekowane

i

myte

przez podopiecznych na bieżąco, we własnym zakresie. Wyposażenie w środki myjące i dezynfekcyjne
wystarczające.

Toalety publiczne i ogólnodostępne

Na terenie powiatu znajdują się 4 toalety publiczne, w tym 2 toalety nieskanalizowane
i 2 skanalizowane. Skontrolowano 2 obiekty, stan sanitarny nie budzi zastrzeżeń. W stałym
wyposażeniu jest mydło, ręczniki jednorazowego użytku oraz papier toaletowy. Bieżąca czystość
oraz dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń zachowana.

Hotele i obiekty hotelarskie
W 2021 roku skontrolowano 3 hotele i obiekty hotelarskie. Stan sanitarno-technicznego
skontrolowanych obiektów nie budzi zastrzeżeń. Woda odpowiada wymaganiom wody do spożycia
przez ludzi, nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarce odpadami stałymi i płynnymi.

Bielizna

czysta, przechowywana w higienicznych warunkach, pranie wykonywane w pralniach zewnętrznych
lub we własnym zakresie. Zaopatrzenie w środki czystościowe i dezynfekcyjne wystarczające.

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
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Liczba obiektów znajdujących się pod nadzorem przedstawia się następująco:
 80 zakładów fryzjerskich,
 104 zakłady kosmetyczne,
 8 zakładów odnowy biologicznej.
W 2021 roku przeprowadzono 49 kontroli wyżej wymienionych zakładów. Nieprawidłowości nie
stwierdzono, ogólny stan sanitarny oceniono pozytywnie. We wszystkich zakładach odbywa się
dezynfekcja, a tam gdzie to niezbędne- sterylizacja używanego sprzętu.

Inne obiekty

Pod nadzorem znajduje się również 131 innych obiektów użyteczności publicznej takich jak: apteki,
parkingi, miejsca obsługi podróżnych MOP, stacje paliw, kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe,
baseny, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w okresie letnim, zakłady pogrzebowe,
cmentarze. Pod stałym nadzorem Stacji znajdują się baseny oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane
do kąpieli w okresie ich funkcjonowania tj. od czerwca do końca sierpnia, systematycznie prowadzona
jest kontrola jakości wody wykorzystywanej do kąpieli oraz infrastruktury użytku publicznego.
W roku 2021 nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. W miejscach tych
prowadzona jest także kontrola wewnętrzna przez zarządzających.
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WARUNKI SANITARNO - HIGIENICZNE ŚRODOWISKA
PRACY
Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska pracy sprawuje Sekcja
Higieny Pracy. Jej zadaniem jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem
szkodliwości i uciążliwości środowiskowych i zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.
Pod nadzorem sekcji w 2021 roku znajdowało się 487 zakładów pracy, zatrudniających ponad 16 000
pracowników w różnych branżach.
W związku z panującą pandemią Covid-19 w 2021 r. znacznie została ograniczona działalność
ustawowa, podejmowane działania wiązały się ze współpracą z Sekcją Epidemiologii, mającą na celu
zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń i zwalczanie skutków pandemii. W związku z tym
wykonano mniejszą niż planowana ilość kontroli, co skutkowało mniejszą ilością postępowań
administracyjnych.
Skontrolowano 70 placówek (ok. 14 % ogólnej ilości), przeprowadzono ogółem 77 kontroli sanitarnych.
Wydano 15 decyzji administracyjnych zobowiązujących do wykonania w ustalonych terminach 40
nakazów dotyczących m.in. pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, obniżenia
przekroczeń tych czynników, zaktualizowania lub opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz
uzupełnienia dokumentacji dotyczącej czynników rakotwórczych występujących w środowisku
pracy. Czynniki rakotwórcze to przede wszystkim: krzemionka krystaliczna frakcja respirabilna,
spaliny silnika Diesla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pył drewna, benzen.
Nie nakładano mandatów karnych.

Interwencje
Łącznie wpłynęło 12 interwencji, z których 10 uznano za bezzasadne (niewłaściwe
oznakowanie produktu biobójczego, zła jakość chusteczek nawilżanych, niewłaściwe warunki pracy,
niezachowanie zasad ochrony przed Covid-19). Jedną interwencję przekazano do rozpatrzenia przez
właściciela obiektu - została załatwiona pozytywnie, drugą załatwiono na bieżąco - usunięto zbędne
wyposażenie z pomieszczeń socjalnych.
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Choroby zawodowe
W 2021 roku wpłynęło 9 zgłoszeń dotyczących podejrzeń chorób zawodowych,
przeprowadzono 14 postępowań wyjaśniających, wydano:
- 7 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,
- 2 decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia.
Decyzje stwierdzające chorobę zawodową dotyczyły następujących jednostek chorobowych:
 borelioza – 3 przypadki,
 choroby narządu głosu – 2 przypadki,
 ubytek słuchu – 2 przypadki.

Środki zastępcze „nowe narkotyki”
Sekcji Higieny Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących zakazu wytwarzania
i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych
substancji psychoaktywnych (NSP) oraz przepisów z zakresu legalnego zastosowania NSP.
W związku z powyższym PSSE w Mińsku Mazowieckim współpracuje w tym zakresie z podmiotami
leczniczymi w aspekcie raportowania o przypadkach zatruć w cyklach dwutygodniowych oraz
z organami ścigania, jak również współpracuje z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Prowadzone są działania edukacyjne, w tym kampanie społeczne na temat zagrożeń stwarzanych przez
środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.
W 2021 r. nie prowadzono postępowań dotyczących wprowadzania do obrotu i posiadania środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. PSSE w Mińsku Mazowieckim nie posiada
żadnych informacji na temat istnienia na terenie powiatu mińskiego tego typu sklepów,

w

związku z tym w roku sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w zakresie wprowadzania

do

obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych w stacjonarnych punktach
sprzedaży, nie podejmowano współpracy z Policją, Krajową Administracją Skarbową, Prokuraturą
ani Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty.
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WARUNKI SANITARNE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWO -WYCHOWAWCZYCH
Nadzór sanitarny bieżący nad stałymi placówkami nauczania, wychowania i opieki
oraz nad przebiegiem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach sezonowych
sprawuje Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży. Kontrole przeprowadzane są w zakresie oceny stanu
sanitarnego i technicznego pomieszczeń, przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zapewnienia
prawidłowych warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży w tych placówkach.
Wszystkie czynniki, które są przedmiotem kontroli, mają ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dzieci.
Szkoła i jej wyposażenie stanowią dla wzrastającego, młodego organizmu środowisko zewnętrzne,
które wpływa na różne funkcje życiowe, rozwój, zdolność do pracy i wyniki tej pracy. Dzieci
w przedszkolach i szkołach spędzają znaczną część czasu, rosną, kształtują się i doskonalą sprawność
swoich narządów. W związku z tym bardzo ważne jest zapewnienie dobrego stanowiska i środowiska
pracy dziecka, które sprzyjać będzie właściwemu psychofizycznemu rozwojowi. Na kształtowanie
prawidłowej postawy uczniów istotny wpływ ma dostosowanie mebli do wzrostu dziecka. Bardzo
ważnym czynnikiem jest również prawidłowa waga tornistrów. W tym zakresie wskazana jest ścisła
współpraca dyrektorów szkół z rodzicami, a temat ten wielokrotnie akcentowany jest w trakcie kontroli.
Pod nadzorem sekcji znajduje się 219 stałych placówek oświatowo-wychowawczych. W roku
2021 zaplanowano 92 kontrole sanitarne, w tym 17 miejsc letniego i zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży. Wykonano 74 kontrole obiektów stałych, w tym 22 miejsca wypoczynku. W związku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego
pomieszczeń, wyposażenia oraz placów zabaw wydano 9 decyzji administracyjnych nakazujących
usunięcie uchybień sanitarno- technicznych i 2 decyzje płatnicze.
W 2021 roku działania skupione były głównie na walce z epidemią i zapobieganiu
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w związku z tym wydano 350 pozytywnych opinii
dotyczących zmiany trybu nauczania, w tym:
 202 dla szkół podstawowych
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 132 dla zespołów szkół
 13 dla szkół ponadpodstawowych- Licea Ogólnokształcące
 3 dla przedszkoli.
W jednym przypadku dla Zespołu Szkół wydano odmowną opinię dotyczącą zmiany trybu
nauczania.
Działania w kontrolowanych placówkach szkolno-wychowawczych podczas trwania epidemii
SARS-CoV-2 skupiały głównie uwagę na przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego, procedur
bezpieczeństwa i zapewnieniu właściwych warunków zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży.
Pomimo trudności nawiązano dobrą współpracę z Dyrektorami i właścicielami placówek oświatowych,
wypracowano jednolite procedury działania w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku w kierunku
koronawirusa SARS-CoV-2 wśród dzieci lub pracowników szkół.

Interwencje
Ogółem wpłynęło 7 interwencji, z których 3 uznano za bezzasadne- dotyczyły nieprzestrzegania
reżimu sanitarnego w czasie epidemii, nieszczelności instalacji kanalizacyjnej i wydobywających się
nieprzyjemnych zapachów, nadmiernego hałasu na terenie placówki pochodzącego od sąsiadów.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 4 interwencje uznano za uzasadnione,
dotyczyły następujących nieprawidłowości:
 wystąpienie wszawicy w placówce oświatowej,
 brak wprowadzania nauczania hybrydowego,
 brak opinii sanitarnej wymaganej przed rozpoczęciem działalności,
 nadmierne wietrzenie sal w czasie zajęć lekcyjnych.
Mandatów karnych nie wystawiano.

Stan sanitarno-techniczny placówek
Stan sanitarno-techniczny placówek oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu
mińskiego jest zadowalający i ulega systematycznej poprawie. Konsekwentne egzekwowanie
stwierdzonych nieprawidłowości przyczyniło się do poprawy warunków nauczania, a także stanu
sanitarno-technicznego obiektów. Na terenie powiatu powstają nowe placówki, zwłaszcza żłobki i
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przedszkola oraz poradnie pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania.
W placówkach występuje natomiast problem zbyt ciężkich tornistrów w stosunku do wagi ciała ucznia.

Letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży najczęściej organizowany jest w miejscu
zamieszkania, ale także w formie wyjazdowej.
W 2021 roku zgłoszono 94 turnusy zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.
Przeprowadzono 22 kontrole miejsc wypoczynku, w tym 20 turnusów w zakresie wypoczynku letniego
i 2 turnusy wypoczynku zimowego. Stan sanitarno-higieniczny placówek oceniono jako dobry, są one
dobrze zorganizowane, a dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Zajęcia
dla dzieci były urozmaicone, uczestnicy brali udział w licznych wycieczkach i zajęciach świetlicowych.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zarówno wypoczynek letni jak zimowy przebiegały w sposób
bezpieczny.
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DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATY ZDROWOTNEJ
I PROMOCJI ZDROWIA

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia polegają na inicjowaniu,
organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej
w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierunki działań oparte są
o założenia Narodowego Programu Zdrowia, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, zalecenia
Światowej Organizacji Zdrowia WHO, sytuację epidemiologiczną, potrzeby środowiska. Wszystkie
podejmowane działania dążą do poprawy stanu zdrowia mieszkańców powiatu. Wskutek prowadzonej
profilaktyki i realizacji programów zdrowotnych, zauważa się wzrost świadomości społeczeństwa
w zakresie dbałości o własne zdrowie.
Działalnością oświatowo-zdrowotną objętych jest 115 obiektów. W 2021 roku zaplanowano
przeprowadzenie 46 wizytacji, natomiast wykonano takich wizytacji 50. Realizowano następujące
programy edukacyjne:

Lp.

Tytuł programu

1.

„Trzymaj Formę”
(propagowanie zbilansowanego odżywiania
połączonego z regularną aktywnością
fizyczną)

Liczba
podmiotów
realizującyc
h

Liczba
odbiorców

17

1622

uczniowie klas V-VIII,
rodzice, nauczyciele

10

550

uczniowie szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych.,
pacjenci, pracownicy
służby zdrowia

3

321

uczniowie klas IV szkół
podstawowych

2.
„Krajowy Program Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV”
(profilaktyka HIV/AIDS)
3.

„Bieg po zdrowie”
(profilaktyka antytytoniowa)

Grupa docelowa
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4.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”
( profilaktyka uzależnień, w tym skutków
używania substancji psychoaktywnych)

5.
6.
7.
8.

375

„Skąd biorą się produkty ekologiczne”

3

173

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”
(profilaktyka raka szyjki macicy)

6

809

uczniowie klas 0, rodzice
i opiekunowie
uczniowie klas szkół
ponadpodstawowych

„Zdrowe piersi są OK!”
(profilaktyka raka piersi)

8

907

uczniowie klas szkół
ponadpodstawowych

1039

uczniowie klas szkół
ponadpodstawowych

„Znamię! Znam je?”
(profilaktyka czerniaka)

9.

„Podstępne WZW”
(profilaktyka wirusowego zapalenia
wątroby typu A, B i C)

10.

uczniowie klas szkół
ponadpodstawowych

4

„Czyste powietrze wokół nas”
(profilaktyka antytytoniowa)

7

4

352

6

678

uczniowie klas szkół
ponadpodstawowych

dzieci przedszkolne,
rodzice i opiekunowie

Ponadto w ramach profilaktyki antytytoniowej obchodzono:
 Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja 2021 r.)
 Światowy Dzień Rzucania Palenia (19 listopada 2021r.)
i prowadzono monitoring przestrzegania zapisów ustawy antytytoniowej – kontrolą objęto 389
obiektów.

W roku 2021 realizowane były także akcje „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”. Akcją
„Bezpieczne Ferie” objęte zostały 2 półkolonie zimowe (60 uczestników) zorganizowane przez
placówki szkolno-wychowawcze w Mińsku Mazowieckim. Podczas spotkań edukacyjnych omówiono:
bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego w kontekście zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2,
higienę osobistą i higienę otocznia z uwzględnieniem profilaktyki grypy i wszawicy, profilaktykę
używania nowych środków psychoaktywnych. Natomiast akcją „Bezpieczne Wakacje” objęto 20
obiektów wypoczynku letniego (630 uczestników). Podczas przeprowadzonych spotkań edukacyjnych
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omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku w kontekście zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.,
higienę osobistą (w tym higienę rąk) i otoczenia, profilaktykę zatruć pokarmowych, w tym grzybami,
profilaktykę chorób zakaźnych (WZW, AIDS), profilaktykę chorób odzwierzęcych, w tym
odkleszczowych, profilaktykę używania nowych środków psychoaktywnych.
Prowadzone były również działania mające na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców powiatu
mińskiego kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood, której
inicjatorem jest Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Celem kampanii jest
uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka.
Prowadzane działania skierowane były głównie, ale nie jedynie, do rodziców dzieci szkolnych oraz
przedszkolnych i objęły około 500 osób.
W 2021 roku większość działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia było
związanych z epidemią COVID-19. Wśród mieszkańców powiatu mińskiego została rozpropagowana
rządowa kampania informacyjna #SzczepimySię na temat szczepień przeciwko Covid-19. Działaniami
objęto około 3 000 osób.

.
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ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny realizuje swoje zadania poprzez:
 opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko,
 wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko,
 wydawanie opinii odnośnie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko,
 uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 uzgadnianie

dokumentacji

projektowej

pod

względem

wymagań

higienicznych

i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 wydawanie innych opinii sanitarnych - w przypadkach, gdy wynika to z przepisów
szczególnych.
Uzgodnione i zaopiniowane projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
stanowią podstawę do późniejszego ustalania przez właściwe organy warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu, a także lokalizowania inwestycji celu publicznego.
Zajęte stanowiska w 2021 roku dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego przedstawiono w tabeli poniżej:
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Tabela dotycząca zajętych stanowisk

strategicznej
oceny
oddziaływania
na
środowisko

uzgodnienie dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

6

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie oddziaływania na środowisko

36

opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

15

opinia co do potrzeby przeprowadzenia ceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia
wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko przedsięwzięcia na środowisko
oceny

wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

60

2
7

uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych

15

dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego do eksploatacji pod względem
wymagań sanitarnych

148

Kontrole

4

Postanowienia

1

Decyzje płatnicze

18

Inne sprawy

41
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PODSUMOWANIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim oceniając stan
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu mińskiego stwierdza, że nie stanowi on zagrożenia
dla zdrowia i życia jego mieszkańców. Epidemia w powiecie mińskim jest stale nadzorowana.
W ubiegłym roku przeprowadzono dodatkowo 798 kontroli dotyczących przestrzegania zakazów
i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Szybkie działania epidemiczne spowodowały znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się
epidemii. Prawidłowy i skuteczny nadzór nad chorobami zakaźnymi przyczynił się do ograniczenia
powstania ognisk i zakażeń tych chorób.
Podejmowane działania wynikające z zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego przynoszą
dobre rezultaty.
Szeroko prowadzone działania oświatowo- zdrowotne, prowadzone monitoringi, badania
i kontrole przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i lepszego
zdrowia mieszkańców powiatu mińskiego.
Niezależnie od powyższego należy kontynuować nadzór nad:
 realizacją programu obowiązkowych szczepień ochronnych,
 bezpieczeństwem żywności i żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
żywnościowego,
 produktami wprowadzanymi do obrotu mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi,
 bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także wody
w kąpieliskach oraz pływalniach,
 obiektami użyteczności publicznej,
 warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników
przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących
w miejscu pracy,
 warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
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 wprowadzaniem do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, detergentów, prekursorów
narkotyków kat. 2 i 3, produktów biobójczych oraz ich stosowaniem w działalności zawodowej,
oraz należy:
 przeciwdziałać narkomanii poprzez monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie
realizacji polityki państwa w obszarze środków zastępczych,
 realizować niezbędne czynności zapobiegawcze lub kontrolne w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa sanitarnego,
 pobierać próbki żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, w celu ciągłego nadzoru
laboratoryjnego nad bezpieczeństwem żywności,
 prowadzić monitoring suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i medycznego oraz środków spożywczych wzbogaconych wprowadzanych
po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 inicjować

zadania

w

obszarze

edukacji

zdrowotnej

i

promocji

zdrowia

zgodnie

z potrzebami społeczności lokalnych i aktualną sytuacją epidemiologiczną powiatu.
Ponadto należy kontynuować realizację przedsięwzięć pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych w nowoprojektowanych lub modernizowanych obiektach, ustalać miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego powiatu mińskiego i kontynuować współpracę z innymi
instytucjami i urzędami, władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi celem
eliminacji zagrożeń i uciążliwości dla zdrowia i życia ludności.
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