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Raport
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wejherowskiego
w roku 2002

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie wejherowskim za rok 2002
zawiera informacje o stwierdzonych zagrożeniach sanitarnych oraz podjętych przez nas
działaniach w celu poprawy stanu bieżącego. W tabelarycznym zestawieniu ujęto działalność
kontrolno-represyjną, a w postaci graficznej przedstawiono wyniki zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego monitorowanego w dwóch punktach: w Rumii, ul. Leśna 1
(Przedszkole Nr3) oraz w Wejherowie w siedzibie Stacji, ul. Obrońców Helu 3. Dodatkowo
przedstawiono ocenę jakości wody pitnej oraz w kąpieliskach.
W czasie sezonu letniego odnotowano przypadki masowego śnięcia ryb w jeziorze
Żarnowieckim. Czynnie włączyliśmy się w sprawę wyjaśnienia tego niepokojącego zjawiska,
zaostrzając nadzór sanitarno-higieniczny nad terenami przyległymi do jeziora oraz jakością
wody w kąpieliskach. Prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
postępowanie wyjaśniające ujawniło nieprawidłową eksploatacje Elektrowni Wodnej
w Żarnowcu.
W ramach nadzoru nad zaopatrzeniem ludności w wodę do picia dokonano w marcu
oceny laboratoryjnej wody z kilkunastu studni przydomowych na tzw. terenach zalewowych
w Wejherowie. W związku z zakwestionowaniem większości prób pod względem
mikrobiologicznym wyegzekwowano od władz miasta uruchomienie awaryjnego punktu
czerpania wody z sieci.
W pierwszym kwartale przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami władz
samorządowych lustrację powiatu pod kątem nielegalnych składowisk. Weryfikacja listy 40
niezewidencjonowanych wysypisk udostępnionej przez Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego potwierdziła występowania 3 nielegalnych składowisk.
Wyegzekwowano ich likwidację.
W związku z zaleconą przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku oceną warunków sanitarno-higienicznych sprzedaży drobiu przeprowadzono
w sierpniu kompleksową kontrolę i stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 wprowadzanie do obrotu tuszek i elementów drobiowych nieznanego pochodzenia,
 brak jednostkowego pakowania tuszek,
 dzielenie drobiu w miejscu sprzedaży bez uzyskania zgody Inspekcji Weterynaryjnej.
Wyegzekwowano postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.
Nie przyniosły spodziewanego efektu nasze działania dotyczące poprawy stanu
technicznego budynków dworców PKP. Wiąże się to z brakiem resortowych przepisów oraz
wielopodmiotowym zarządzaniem obiektami.
Poważne zastrzeżenie budzi stan techniczny i zupełny brak funkcjonalności
pomieszczeń Ambulatorium Stacji Pogotowia Ratunkowego mieszczącego się w NZOZ-ie
nr 1 w Rumii. Podjęto działania w celu poprawy istniejącego stanu.
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Kolejnym zagrożeniem sanitarnym jest niewłaściwe postępowanie z brudna odzieżą
w placówkach służby zdrowia z wyjątkiem bielizny szpitalnej. Niewątpliwym utrudnieniem
jest brak w powiecie typowej pralni z barierą higieniczną.
Z zakresu gospodarowania odpadami istotne jest oddanie do użytku w grudniu kwatery
składowania odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach, który od
stycznia br. przejął zadania dotychczasowego wysypiska śmieci w Łężycach. Wybudowanie
kwatery zakończyło pierwszy etap realizacji nowoczesnego składowiska o charakterze
ponadgminnym. Niestety, do czasu zakończenia realizacji całej inwestycji, odpady będą
składowane w sposób tradycyjny bez pełnej segregacji, kompostowania i odzysku.
Na zakończenie pragnę poinformować o przeprowadzeniu kolejnego etapu adaptacji
parteru w siedzibie Stacji dla potrzeb Laboratorium bakteriologicznego. W roku 2003
planowane jest zakończenie robót.
We wstępie poruszono najistotniejsze zagadnienia dla bezpieczeństwa sanitarnego
w powiecie, podczas gdy kompleksowa informacja jest przedstawiona w dalszej części
raportu. W celu poprawy istniejącego stanu niezbędne jest podjęcie działań zaradczych
zarówno ze strony Inspekcji Sanitarnej, jak i władz samorządowych.
I. W celu eliminacji stwierdzonych w powiecie zagrożeń sanitarnych w roku 2002
podjęliśmy następujące działania
1. W ramach zmniejszenia ryzyka zachorowań na choroby zakaźne:
a) prowadzano stały nadzór nad przypadkami zachorowań; stwierdzono zmniejszenie
występowania chorób wieku dziecięcego, wirusowych zapaleń wątroby, grypy,
natomiast na stałym, wysokim poziomie utrzymuje się liczba przypadków zatruć
pokarmowych;.
2. W ramach poprawy bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej środków spożywczych:
a) wyegzekwowano od producentów drobiu znakowanie tuszek identyfikujące źródło ich
pochodzenia;
b) wyegzekwowano rozbiór drobiu w miejscach do tego wyznaczonych przez Inspekcję
Weterynaryjną;
c) w sezonie letnim przeprowadzono kontrolę laboratoryjną drobiu wędzonego
i kurczaków z rożna pod kątem skażenia Salmonellą – nie zakwestionowano żadnych
prób;
d) w sezonie letnim przeprowadzono kompleksowa kontrolę punktów małej gastronomii
(fast food) ze względu na wzmożone zagrożenie występowania zatruć pokarmowych –
nie stwierdzono nieprawidłowości;
e) wprowadzono od marca 2002r.. monitorowanie odpadów kuchennych z zakładów
żywienia zbiorowego w związku z wdrażaniem procedur obejmujących kraje
członkowskie UE.
3. W ramach poprawy zaopatrzenia ludności w wodę pitną :
a) na terenach zalewowych:
 zobowiązano Urząd Miasta Wejherowa do zapewnienia awaryjnego ujęcia wody
w przypadku podtopień;
 wskazano na konieczność budowy sieci wodno-kanalizacyjnej;
b) na terenach pozbawionych dostępu do wody pitnej (pozbawionych studni oraz
wodociągów):
 wyegzekwowano od władz gminny Wejherowo możliwość korzystania przez ludność
z hydrantów podłączonych do sieci wodociągowej;
 uzyskano zapewnienie budowy sieci wodociągowej w Górze PomorskiejWybudowanie (plany w trakcie opracowywania);
c) w przypadkach odcięcia dopływu wody wodociągowej przez administratorów sieci,
z tytułu zalegania z opłatami za użytkowanie; wyegzekwowano możliwość
korzystania przez ludność z hydrantów podłączonych do sieci wodociągowej.
Strona 2 z 8

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wejherowskiego za 2002r.
4. W ramach poprawy sposobu gospodarowania odpadami:
a) przeprowadzono lustrację terenu powiatu pod kątem nielegalnych wysypisk
i wyegzekwowano likwidację stwierdzonych składowisk w: Rumi, Szemudzie
i Jackowie;
b) w celu zmniejszenia uciążliwości związanych z funkcjonowaniem kolektora
ściekowego w Wejherowie wyegzekwowano od administratora sieci:
 polepszenie sposobu eksploatacji punktu zlewnego;
 uszczelnienie części studzienek rewizyjnych;
 okresowe płukanie kolektora wodą;
 ponieważ zastosowane działania nie zlikwidowały uciążliwości zapachowych dla
mieszkańców Wejherowa, które występują wzdłuż sieci kanalizacyjnej na długości
1 km, rozważane są możliwości zmniejszenia zrzutu ścieków do kolektora;
c) wyegzekwowano poprawę stanu sanitarno-higienicznego tymczasowych wysypisk
w Choczewie i Rozłazinie.
5. W ramach poprawy higienicznych warunków pracy i zmniejszenie narażeń
zawodowych w zakładach pracy:
a) skontrolowano Zakłady Opieki Zdrowotnej pod kątem ochrony przed
promieniowaniem jonizującym – nie stwierdzono nieprawidłowości;
b) podsumowano narażenie na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie;
c) wzmożono nadzór nad stosowaniem i obrotem preparatami chemicznymi (Środki
Ochrony Roślin, substancje niebezpieczne) w związku ze zmianami
w prawodawstwie.
6. W ramach poprawy bazy lokalowej oraz stanu sanitarno-technicznego
w placówkach oświatowych:
 wyegzekwowano:
a) wykonanie remontów bieżących w 40 placówkach;
b) wymianę kotłowni węglowej na gazową w trzech placówce;
c) uruchomienie pionu żywieniowego w jednej placówce.
 w Szemudzie i Luzinie oddano do użytku dwa gimnazja oraz pion sportowy w liceum
w Rumii.
7. W ramach podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń
XXI wieku:
a) zrealizowano programy edukacyjne w szkołach podstawowych i przedszkolach
dotyczące profilaktyki chorób jamy ustnej oraz właściwego przechowywania
produktów żywnościowych;
b) przeprowadzono jednodniową akcję w Wejherowie na temat szkodliwości palenia
tytoniu;
c) zorganizowano w przedszkolach konkurs plastyczny promujący zdrowy tryb życia.
II.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie niezbędna jest
realizacja następujących zamierzeń:

1. Zmniejszenie występowania masowych zatruć pokarmowych poprzez:
 organizowanie
imprez okolicznościowych w przystosowanych do tego celu
obiektach;
 przestrzeganie
reżimu
sanitarno-higienicznego
przy
przygotowywaniu
i przechowywaniu potraw;
 uzgadnianie z Inspekcją Sanitarną organizacji imprez masowych, w tym oferty
gastronomicznej.
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2. Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę i jakości wody poprzez:
 budowa sieci wodociągowej na tzw. terenach zalewowych (zabudowania wzdłuż rzeki
Redy) oraz we wsiach: Zielonka gmina Choczewo, Kniewo i Zamostne gmina
Wejherowo, Tadzino i Łęczyn gmina Gniewino;
 zapewnienie dostępu do wody bieżącej wszystkim obiektom żywnościowożywieniowym, a zwłaszcza obiektom sezonowym;
 dostosowanie jakości wody pitnej do wymogów Unii Europejskiej;
 poprawa zabezpieczenia ujęć wody na terenie gmin przed dostępem osób postronnych.
3. Poprawa gospodarki ściekowej:
 kanalizacja wszystkich gmin i miast z terenu powiatu (budowa kanalizacji w gminie
Linia i Wejherowo oraz rozbudowa sieci w pozostałych gminach);
 zmniejszenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem kolektora ściekowego
w Wejherowie.
4. Poprawa stanu sanitarnego-higienicznego obiektów użyteczności publicznej:
 zakłady opieki zdrowotnej (zwłaszcza Ambulatorium Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rumii);
 place handlowe w Wejherowie przy ul. Kociewskiej i przy ul. Budowlanej;
 dworce kolejowe
 pralnie szpitalne
 zakłady usług pogrzebowych.
5. Poprawa sytuacji sanitarno-higienicznej w miejscach wypoczynku sezonowego
i rekreacji poprzez:
 zorganizowanie ogólnodostępnych, nadzorowanych kąpielisk z odpowiednim
zapleczem sanitarno-higienicznym;
 zapewnienie w miejscach zwyczajowo stosowanych do kąpieli minimum zaplecza
sanitarnego.
6. Wdrażanie wymagań przepisów prawnych w sprawie warunków sanitarnych przy
produkcji i obrocie żywnością, a w szczególności:
 kontrola warunków chłodniczych w urządzeniach i pomieszczeniach magazynowych,
 kontrola dokumentacji wdrażania GNP, GHP w tym sprawdzenie instrukcji mycia
i dezynfekcji oraz posiadanych przez zakład wyników badań mikrobiologicznych
i chemicznych potwierdzających skuteczność w/w zabiegów;
 kontrola znakowania gotowych produktów.
7. Współpraca z pionem HDiM w zakresie nadzoru nad jakością środków spożywczych
w tym jakością żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowowychowawczych oraz odpoczynku.
8. Poprawa bazy lokalowo-dydaktycznej w placówkach oświatowych poprzez:
 uruchomienie nieczynnych pionów żywieniowych w placówkach oświatowych;
 poprawa funkcjonalności pomieszczeń (dotyczy około 30% placówek);
 Poprawa stanu sanitarno-technicznego placówek oświatowych (zły stan techniczny
w około 3% placówek).
9. Poprawa higienizacji procesu nauczania:
 konieczność dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów (40% spośród
przebadanych placówek posiada meble niedostosowane);
 uwzględnienie w planach lekcyjnych równomiernego obciążenia uczniów nauką
(w ponad połowie ocenianych szkół stwierdzono nieprawidłowości).
10. Poprawa bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez:
 wyegzekwowanie:
a) terminowego wykonywania badań środowiskowych na stanowiskach pracy;
b) stosowania związków chemicznych zgodnie z ustawami: o przeciwdziałaniu
narkomanii i o substancjach i preparatach chemicznych;
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c) realizacji przepisów MZiOS dotyczących narażenia na czynniki rakotwórcze
i biologiczne.
 wdrażanie procedur dokonywania oceny narażenia zawodowego, według nowych
przepisów w sprawie chorób zawodowych w odniesieniu do narażeń na wszystkie
grupy czynników szkodliwych.
11. Podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony zdrowia poprzez:
 realizację programów edukacyjnych w szkołach średnich, zakładach pracy
i podczas imprez masowych, itd.
 poprawę współpracy z placówkami służby zdrowia (wyznaczenie w placówkach
koordynatorów oraz wzbogacenie form przekazu informacji);
 pozyskanie dodatkowych funduszy z gmin, bądź z innych źródeł na realizację
programów edukacyjnych (w związku z wycofaniem się organizacji pozarządowych
z dotychczasowego finansowania imprez).
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III. Podsumowanie działalności kontrolno-represyjnej stacji w roku 2002.
Komórki organizacyjne stacji
Higiena
Temat

Ilość obiektów
podległych ogółem
Ilość wykonanych
kontroli ogółem
Ilość decyzji
administracyjnych
Ilość decyzji i
postanowień
odbiorowych
Ilość tytułów
wykonawczych
Ilość wniosków do
sądu
Postanowienia

komunalna

żywności,
żywienia i
przedmiotów
użytku

pracy

3441

513

1304

553

337

734

-

6362

2006

1687

297

891

1120

361

244

45

116

57

24

2

-

457

-

-

-

-

-

457

22

3

19

-

-

-

-

7

-

-

-

-

Ogółem

7

dzieci i Epidemiologia
młodzieży

Nadzór
zapobiegawczy

72

4

68

-

-

-

85

6

75

-

3

1

 kwota (Pln)
Liczba badań
laboratoryjnych:

15 400

700

13 900

-

300

500

-

 nadzór

5387

2273

518

-

2596

 zlecenie
Procent prób
zakwestionowanych

3614

645

159

539

-

2271

-

-

17%

10%

26%

-

8%

-

Mandaty nałożone:
 ilość

-
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IV. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w miastach Rumia
i Wejherowo na podstawie średniodobowych pomiarów wykonanych przez
PSSE w Wejherowie.
Pomiary zanieczyszczenia powietrza nie przekraczały obowiązujących wartosci
dopuszczalnych. Srednie miesięczne zanieczyszcenia powietrza tlenkami azotu, dwutlenkiem
siarki i pyłem zawieszonym ilustrują poniższe wykresy.
Średnie miesięczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
tlenkami azotu
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Średnie miesięczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem
zawieszonym
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V. Monitoring wody pitnej i w kąpieliskach.
Nadzorujemy 107 wodociągów w tym 11 miejskich (kontrolowanych raz w miesiącu)
i 96 wiejskich (kontrolowanych raz na kwartał). W 50% wodociągów stwierdzono
przekroczenia fizykochemiczne (głownie Fe i Mn). Wydano decyzje administracyjne na
poprawę jakości wody. W jednym z wodociągów wiejskich zanotowano utrzymujące się
skażenie bakteriologiczne wody. Po nakazanej dezynfekcji uzyskano poprawę.
W sezonie letnim nadzorujemy jakość wody z częstotliwością raz na miesiąc
w 11 kąpieliskach w tym: 2 nadmorskich zorganizowanych, 9 śródlądowych
(7 zorganizowanych i 2 zwyczajowych). Najlepsze kąpieliska pod względem jakości wody to:
Bieszkowice nad jeziorem Bieszkowice (gm. Wejherowo), Choczewo nad jeziorem
Choczewskim (gm. Choczewo), Godetowo nad Lubowidzkim (gm. Łęczyce). Jakość wody
w kąpieliskach nie budziła zastrzeżeń jedynie w jeziorze Żarnowieckim, gdzie odnotowano
2-krotnie przekroczenie wskaźników bakteriologicznych.
Nadzorowane przez nas obiekty do rekreacji wodnej to: 2 baseny kąpielowe, jedna
zjeżdżalnia i 3 jaccuzi. Powtarzające się skażenia bakteriologiczne wody w kompleksie
basen-zjeżdżalnia ustąpiły po zastosowaniu przez właściciela obiektu modernizacji obiegu
wody.
Ewa Banasik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
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