Ocena warunków sanitarno-higienicznych wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w 2017 roku na terenie miasta i powiatu konińskiego.
Na terenie miasta i powiatu konińskiego do elektronicznej bazy wypoczynku Ministerstwa
Edukacji Narodowej zgłoszono 86 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży (nie uwzględniono wypoczynku w formie wędrownej, nie podlegającego nadzorowi PIS).
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie skontrolowali w roku bieżącym 54 turnusy, na których wypoczywało 2307 uczestników:
 w obiektach hotelarskich na 21 turnusach wypoczywały 1103 osoby,
 na 29 półkoloniach wypoczywało 1027 osób,
 na 3 obozach pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną wypoczywało 165
osób,
 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku na 1 turnusie wypoczywało 12
osób.
W trakcie kontroli oceniano m. in. warunki sanitarno-higieniczne zakwaterowania, stan otoczenia, warunki do utrzymania higieny osobistej (w tym: standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek do rąk lub ręczników papierowych, papieru
toaletowego), stan sanitarny pomieszczeń bloku żywieniowego, warunki do prowadzenia sportu
i rekreacji, zapewnienie opieki medycznej.
W skontrolowanych placówkach zarówno w miejscu zamieszkania jak i w obiektach hotelarskich dzieciom i młodzieży zapewniono właściwe warunki sanitarnohigieniczne, zapewniono ciepłą wodę, dostęp do mydła oraz ręczników jednorazowego użytku lub suszarek do rąk.
Wypoczynek w formach wyjazdowych organizowany był najczęściej w ośrodkach wczasowych będących pod stałym nadzorem PSSE w Koninie, jeden obóz sportowy został zorganizowany w budynku gimnazjum, zorganizowano również 3 obozy pod namiotami w miejscach posiadających stałą infrastrukturę komunalną. Organizatorzy wypoczynku w obiektach świadczących
usługi hotelarskie nie zgłaszali uwag do warunków zakwaterowania uczestników wypoczynku.
W roku bieżącym został uruchomiony nowy obiekt wypoczynku przeznaczony tylko dla dzieci
i młodzieży - Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Sun Sport w miejscowości Mrówki-Kownaty w
gminie Wilczyn. Zorganizowanych zostało 8 turnusów, na każdym turnusie wypoczywało ok. 120
– 140 osób.
W jednej placówce w formie wyjazdowej (obóz językowy dla 46 osób w wieku 12-16 lat
trwający 4 dni) uczestnicy korzystali z miejsca do kąpieli w Ośrodku Wypoczynkowym, w którym
właściciel nie posiadał wyniku badania wody z jeziora. Właściciel Ośrodka w dniu kontroli
wystąpił z wnioskiem do PPIS w Koninie o wykonanie badań wody z miejsca wykorzystywanego
do kąpieli – przeprowadzone badanie wykazało, iż woda jest przydatna do kąpieli.
Wypoczynek w miejscu zamieszkania organizowany był najczęściej w budynkach szkolnych,
ponadto w siedzibach szkół językowych, w sali zabaw, bibliotece i świetlicach środowiskowych.
Zajęcia dla uczestników były urozmaicone, odbywały się głównie w formie wyjazdów lub wyjść
poza siedziby półkolonii.
Na 29 skontrolowanych turnusów półkolonii – w 28 organizatorzy zapewnili dożywianie
dzieci i młodzieży, w tym w 4 pieczywo półcukiernicze, w 18 posiłki obiadowe a w pozostałych
placówkach 2 lub 3 posiłki dziennie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie konińskim przebiegał bez zakłóceń, nie zanotowano skarg i interwencji. Odnotowano jeden przypadek choroby i jeden odczyn alergiczny oraz
trzy urazy wśród uczestników wypoczynku na obozach pod namiotami.
Liczba placówek letniego wypoczynku ogółem zarejestrowanych w elektronicznej bazie
MEN w roku 2017 była podobna jak w roku ubiegłym, było jednak więcej placówek w obiektach
hotelarskich a mniej w miejscu zamieszkania. Jeden organizator wypoczynku w formie wyjazdowej oraz kilku organizatorów półkolonii poinformowało o odwołaniu wypoczynku.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wypoczynku pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przeprowadzili 15 kontroli wspólnie z przedstawicielami
Państwowej Straży Pożarnej, 8 kontroli wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji
oraz 6 z przedstawicielami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Koninie.
Przeprowadzono ponadto jedną kontrolę wypoczynku w formie wyjazdowej w dniu wolnym od
pracy, tj. w sobotę
Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, że placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież zostały przygotowane właściwie oraz zapewniały bezpieczne i higieniczne
warunki wypoczynku.

