Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
w Powiecie Jasielskim w roku 2020
Zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia,
promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny
środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb
medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz
rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia
umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego, w szczególności 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 , przedmiotów użytku i produktów kosmetycznych,
− higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

I.

Nadzór nad warunkami higieny środowiska

W ramach funkcjonowania systemu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Jaśle, kwestiami dotyczącymi higieny środowiska oraz częściowo
dotyczącymi utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu
kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego, tj. wynikającymi z art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmuje się sekcja higieny komunalnej.
W ramach realizacji swoich obowiązków, pracownicy w/w sekcji jak co roku prowadzili nadzór
w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jakości wody na pływalniach,
postępowania z odpadami medycznymi, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
nieruchomości i środków transportu publicznego, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz czynnikami
szkodliwymi wydzielanymi przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi.
Sytuacja epidemiczna, jaka zaistniała w roku ubiegłym spowodowała w dużej mierze
przeorientowanie charakteru standardowych działań Sekcji Higieny Komunalnej. Kwestią
priorytetową w zakresie pracy sekcji pozostało bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do
spożycia, natomiast pozostałe kwestie ustąpiły miejsca walce z epidemią. Prowadzono dochodzenia
epidemiologiczne, obsługiwano osoby dzwoniące udzielając informacji w zakresie COVID-19,
prowadzono postępowania administracyjne oraz realizowano 177 wizytacji w obiektach objętych
ograniczeniami związanymi z epidemią.
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W zakresie typowym dla działań Sekcji Higieny Komunalnej przez okres od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r., zrealizowano 500 kontroli, w tym 402 kontroli urządzeń wodnych, pobrano 1103
próbek wody, w tym 669 ze studni przydomowych, które uległy zalaniu bądź podtopieniu w wyniku
intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu zeszłego roku, wykonano 443 pomiary chloru
wolnego w wodzie , wydano 182 decyzje administracyjne, 13 postanowień, wystosowano 85
wystąpień.
W roku 2020 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
znajdowało się 17 wodociągów sieciowych oraz 46 wodociągów zaopatrujących w wodę
indywidualne podmioty. Prowadzenie stałego monitoringu jakości wody w wodociągach objętych
nadzorem wykazało, że parametry jakościowe na ogół spełniały normy, występowanie przekroczeń
dopuszczalnych wartości było w większości przypadków sporadyczne i krótkotrwałe. Braków wody
na sieciach nie notowano, zgłoszonych natomiast było 35 awarii na sieci i przyłączach.
Poza obszarem działań wymaganych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle,
realizował również badania jakości wody w ramach zleceń zarówno od podmiotów prywatnych,
jak i publicznych, w obiektach takich jak zakłady żywieniowo-żywnościowe, zakłady opieki
zdrowotnej, domy ludowe.
Poprzez prowadzenie stałego monitoringu jakości wody dystrybuowanej wodociągami
sieciowymi, bezpieczeństwo zdrowotne osób z niej korzystających utrzymywane jest na dobrym
poziomie. Niepokojącym może być jednak fakt, że na terenie powiatu jasielskiego wodociągi
sieciowe stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
dla ok. 48 484 osób, co stanowi zaledwie 43 % ludności powiatu, a mimo corocznego podnoszenia
tej kwestii, proporcja ta od lat nie ulega zmianie. Niekorzystną sytuację powiatu w tym zakresie
nieco może poprawić finalizacja prowadzonej przez ZGK w Skołyszynie inwestycji polegającej na
budowie stacji uzdatniania wody w Kunowej, która ma zapewnić wodę przydatną do spożycia dla
mieszkańców dwóch miejscowości dotychczas nieobjętych zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.
Działanie to jest jednak ułamkiem wobec bezczynności pozostałych gmin, skutkującym nie tylko
tworzeniem negatywnego wizerunku powiatu jasielskiego jako obszaru, którego mieszkańcy
w znacznej większości pozbawieni są dostępu do podstawowego medium, a także realnym
ryzykiem pojawienia się chorób wodozależnych. Brak zauważalnych działań w kierunku
rozbudowy istniejących sieci bądź budowy nowych sieci zaopatrzenia poprzez poszczególne gminy
znajduje się w opozycji wobec faktu, iż zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi jedno z zadań
własnych powyższych. Wagę problemu stanowi konieczność korzystania z indywidualnych ujęć
wody przez 57 % ludności powiatu. Spożywanie wody niepewnego pochodzenia może rodzić
poważne konsekwencje zdrowotne. Indywidualne ujęcia wody nie podlegają nadzorowi
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a badania jej jakości nawet jeżeli są realizowane na zlecenia
właścicieli nie są wystarczające, jeżeli odbywa się to sporadycznie. Jakość wody może być zmienna
w czasie, dlatego warunkiem zapewniającym bezpieczeństwo konsumentom jest prowadzenie
stałego monitoringu, który jest obowiązkowym działaniem w realizacji zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. W tym miejscu wspomnieć należy, iż rok ubiegły przyniósł sytuację kryzysową wywołaną
pośrednio obfitymi opadami deszczu. Według danych zgromadzonych przez PPIS w Jaśle zalaniu
bądź podtopieniu uległo wówczas 851 studni przydomowych, które stanowiły jedyne źródło
zaopatrzenia w wodę dla osób z nich korzystających. Zanieczyszczenie studni z niemalże
stuprocentową skutecznością pozbawiło kilkutysięczną populację dostępu do jakiegokolwiek źródła
wody o dobrej jakości na okres kilku tygodni, pozostawiając jako alternatywę wodę butelkowaną.
Problem ten z istoty dotknął jedynie te obszary, na których obowiązek zapewnienia zbiorowego
zaopatrzenia w wodę nie był realizowany.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim użytkownikom pływalni
prowadzony był nadzór nad jakością wody na Krytej Pływalni, jak i Basenie Otwartym. W 2020
roku z ramienia inspekcji sanitarnej przeprowadzono 2 kompleksowe kontrole jakości wody,
prowadzone były ponadto kontrole wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
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9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
realizowane przez właściciela obiektu. Kontrole były wykonywane regularnie zgodnie
z zatwierdzonym przez Inspektora Sanitarnego harmonogramem. Wyniki powyższych kontroli
pozwalają stwierdzić, że jakość wody na pływalniach odpowiada wymaganiom, przekroczenia
badanych parametrów jeżeli występują są nieznaczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia
korzystających z pływalni. Jednokrotnie w trakcie ubiegłego roku zachodziła konieczność
wyłączenia z eksploatacji urządzeń basenu. Z uwagi na stwierdzoną obecność pałeczek z grupy
Legionella unieruchomiono natryski w szatni damskiej Basenu Otwartego. Po osiągnięciu
wymaganej poprawy dopuszczono urządzenia do ponownego użytku. Pozostałe przekroczenia
dotyczyły parametrów nie wpływających w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo korzystania
z wody, jednak pojawianie się powtórnych niezgodności w zakresie tych samych obszarów
świadczy o tym, iż instalacja basenowa wymaga doinwestowania, aby w pełni spełnione były
przyjęte wymagania.
W ramach nadzoru nad postępowaniem z odpadami medycznymi, sprawowano kontrolę
w zakresie procedur postępowania z odpadami, segregacji i warunków gromadzenia, sposobu
transportu wewnętrznego odpadów medycznych, stanu sanitarnego środków i pojemników
do transportu wewnętrznego odpadów medycznych, stanu sanitarno-technicznego oraz wyposażenia
miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego, a także
sposobu i warunków magazynowania w miejscach wstępnego magazynowania. Prowadzony nadzór
nie ujawnił nieprawidłowości.
Sprawowanie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej
oraz nieruchomościami i środkami transportu publicznego, realizowane było poprzez kontrolę
dostosowaną do funkcji, jakie pełnią, w zależności od niej sprawdzano przestrzeganie przepisów
dotyczących porządku i czystości pomieszczeń, stosowania środków czystości, dezynfekcyjnych,
zaopatrzenia w wodę ciepłą i zimną, w tym jakości wody przeznaczonej do spożycia, sposobu
odprowadzania ścieków, wyposażenia w wentylację lub klimatyzację, przestrzegania przepisów
o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów, procedur postępowania
zapewniającego ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi przy świadczeniu usług,
postępowania z bielizną wielokrotnego użytku, postępowania z odpadami, produktów i preparatów
kosmetycznych, stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, wyposażenia, sprzętów i urządzeń,
zapewniających utrzymanie higieny osobistej.
W 2020 roku, na terenie powiatu bieżącym nadzorem sanitarnym objęto obiekty z kategorii
m.in. ustępów publicznych i ogólnodostępnych, basenów kąpielowych, domów pomocy społecznej,
noclegowni dla bezdomnych, hoteli, moteli, innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, odnowy biologicznej, dworców
autobusowych i kolejowych, terenów rekreacyjnych, cmentarzy, domów przedpogrzebowych,
zakładów karnych. Ogółem nadzorowano 242 obiektów, w których przeprowadzono łącznie
74 kontrole. Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, iż stan sanitarny w obszarze w/w obiektów na
ogół jest poprawny, nielicznie stwierdzone nieprawidłowości nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia
i życia mieszkańców obszaru objętego nadzorem i w większości przypadków były sprawnie
niwelowane.
Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w roku 2020 miało prawidłowy przebieg,
kontrole stanu sanitarno-higienicznego obiektów przeznaczonych do przechowywania zwłok
i szczątków ludzkich oraz środków transportu przeznaczonych do ich przewozu nie wykazały
naruszeń prawa. Nadzór nad prowadzeniem ekshumacji również nie ujawnił żadnych
nieprawidłowości. Opiniowano w 11 sprawach sprowadzenia zwłok z zagranicy. Każda z wydanych
opinii była pozytywna.
W roku 2020 nie odnotowano naruszeń w zakresie hałasu i zanieczyszczeń powietrza
wewnątrz pomieszczeń, obecności czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały
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budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wnioski:
− Jakość wody w wodociągach sieciowych, kształtuje się na dobrym poziomie.
Występujące w ubiegłym roku niezgodności charakteryzowały się zazwyczaj
niewielkim poziomem przekroczenia dopuszczalnych wartości.
− Niewielki dostęp mieszkańców powiatu do systemów zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, co wiąże się ze spożywaniem wody z niepewnych źródeł może prowadzić do
poważnych konsekwencji zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku występujących
coraz częściej gwałtownych opadów atmosferycznych w dużej mierze skutkujących
zanieczyszczeniem studni przydomowych, będących dla większości mieszkańców
powiatu jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.
− Poziom bezpieczeństwa w zakresie obiektów użyteczności publicznej oraz
postępowanie prowadzone w związku z ich funkcjonowaniem przedstawiał się
na dobrym poziomie.

II.

Nadzór nad warunkami higienicznymi środowiska pracy w zakładach pracy

Sekcja Higieny Pracy skontrolowała – 34 zakłady pracy, przeprowadzono 41 kontroli
sanitarnych, wydano 21 decyzji nakazowych. Najczęściej powtarzają się uchybienia z zakresu:
− poprawy warunków pracy,
− obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia ,
− braku aktualnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
− nieaktualna lub niekompletna ocena ryzyka zawodowego,
− braku sporządzenia spisu stosowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych,
− braku rejestru czynników szkodliwych oraz karty badan i pomiarów czynników
szkodliwych.
Choroby zawodowe:
Przeprowadzono 3 postępowania w sprawie chorób zawodowych u pracowników i byłych
pracowników zakładów pracy z terenu powiatu jasielskiego. Dotyczyły : obwodowego układu
nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy, choroby zakaźne – borelioza, choroby skórykontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniami . W 2020 roku wydano 3 decyzje o stwierdzeniu
choroby zawodowej oraz 4 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Przeprowadzono w 71 zakładach badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy W ramach nadzoru nad środowiskiem pracy wykonano w 21 zakładach
pomiary czynników szkodliwych na terenie powiatu. Pomiary i badania środowiskowe wykonane
zostały przez akredytowane Laboratorium PSSE w Jaśle . Jak wynika z analizy wyników
dotychczas przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy
w skontrolowanych zakładach w narażeniu na ponadnormatywne parametry środowiska pracy
pracuje 115 pracowników w 5 zakładach pracy.
Sekcja Higieny Pracy prowadziła nadzór nad czynnikami rakotwórczymi. Skontrolowano 3 zakłady
pracy , w których narażonych jest 21 mężczyzn . Przeprowadzono 3 kontrole.
W zakładach pracy na terenie działalności PPIS w Jaśle występują następujące czynniki
rakotwórcze:
− chlorek winylu,
− związki chromu 6-cio wartościowego,
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−
−
−
−

nikiel i jego związki,
benzo (a) piren,
kadm i jego związki,
pył drewna twardego.

Sekcja Higieny Pracy prowadziła nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.
Skontrolowała 2 dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin oraz 12 zakładów
stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz 1 zakład wprowadzający do obrotu
produkt
biobójczy. Przeprowadzono
15
kontroli
i
wydano
2
decyzje dot.
usunięcia uchybień w zakresie braku aktualnej oceny ryzyka związanej z występowaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych; braku instrukcji określającej sposób składowania,
pakowania, załadunku i transportu; oznakowania miejsc składowania mieszanin chemicznych
stwarzających zagrożenie.
Podsumowanie i wnioski:
Systematyczne
sprawowanie
nadzoru
Inspekcji
Sanitarnej
we
współpracy
z przedsiębiorcami skutkuje poprawą warunków pracy w stosunku do lat poprzednich oraz
zmniejszeniem występowania chorób zawodowych.

III.

Nadzór nad warunkami higieny radiacyjnej
Nadzór nad warunkami higieny radiacyjnej na terenie powiatu jasielskiego prowadził
i prowadzi Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.
Z informacji dostępnych dla PPIS w Jaśle wynika, że wyniki tego nadzoru nie budzą obaw
i zastrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego powiatu.

IV.

Nadzór nad higieną procesów nauczania i wychowania w placówkach
oświatowo – wychowawczych

Na terenie powiatu jasielskiego w 2020r. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży nadzorowała 132
obiekty stałe w tym:
5 żłobków
25 przedszkoli
46 szkół podstawowych
5 liceów ogólnokształcących
4 szkoły policealne
33 zespoły szkół
2 szkoły wyższe
5 placówek wsparcia dziennego
4 placówki pracy pozaszkolnej
1 ogród jordanowski
2 placówki z pobytem całodobowym
Ponadto podczas akcji letniej i zimowej objęto nadzorem 19 placówek sezonowych.
Ogółem przeprowadzono 110 kontroli sanitarnych (są to kontrole obiektów stałych - 92 oraz 16
kontroli sezonowych, przeprowadzono ponadto kontrole 2 kontrole placówek prowadzących
działalność w ramach tzw. „otwartych drzwi”),
w wyniku których wydano 11 decyzji administracyjno - nakazowych oraz 10 decyzji
o ustaleniu opłat za czynności kontrolne na łączną kwotę 1.044,00 zł. Ponadto wystawiono 23 decyzje
zmieniające terminy wykonania decyzji wydanych wcześniej.
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Decyzje administracyjne nakazowe w obiektach oświatowo – wychowawczych wydane
w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. dotyczyły:
1 Przedszkola, 2 Szkół Podstawowych, 6 Zespołów Szkół , 1 LO, 1 Ogrodu Jordanowski –
wydane decyzje dotyczyły między innymi: poprawy stanu techniczno – sanitarnego
w placówkach (sale zajęć, sanitariaty, sale gimnastyczne, korytarze, szatnie), poprawy stanu
technicznego mebli, właściwego oznakowania, zabezpieczenia grzejników, poprawy stanu
technicznego urządzeń na placach zabaw.
Szkoły prowadzą żywienie w formie obiadów I lub II daniowych. Własne bloki żywieniowe
posiada 11 szkół podstawowych, 4 zespoły szkół. W pozostałych placówkach dożywianie
odbywało się w formie cateringu (wykazane są placówki , tylko te, które zostały skontrolowane).
Z dożywiania – obiadów pełnych (II daniowych) skorzystało - 720 dzieci (z 7 placówek),
z obiadów I daniowych – 277 dzieci (6 placówek). Dofinansowanie do posiłków miało 164 uczniów.
Napój (herbata, mleko) podawano w 12 placówkach – skorzystało 935 dzieci.
Szczególną uwagę zwraca się na warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów. We
wszystkich placówkach zapewniono wodę bieżąca zimną i ciepłą, nie ma placówek
z ustępami zewnętrznymi.
W sporadycznych przypadkach w sanitariatach szkolnych brakowało ręczników
jednorazowego użytku, mydła w dozownikach, uchwytów na ręczniki i papier toaletowy,
pojemników na mydło.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii do organów prowadzących oraz dyrektorów
placówek niepublicznych kierowane były pisma dot. miedzy innymi obowiązku zapewnienia przez
dyrektorów placówek właściwych warunków sanitarno – higienicznych poprzez dostęp do bieżącej
ciepłej wody, środków higieny osobistej oraz zapewnienie bieżącej czystości w pomieszczeniach
higieniczno – sanitarnych.
Stanowisko pracy ucznia (stół, krzesło), z którego uczeń korzysta przez znaczną część czasu
w szkole, ma istotny wpływ na jego postawę i zdrowie. Kontrolę dostosowania mebli do wzrostu
uczniów przeprowadzono w 2 zespołach szkół, w 13 oddziałach. Ocenie poddano 93 dzieci – dzieci
siedziały prawidłowo. Częstym niedociągnięciem jest błędne zestawienie lub nieoznakowanie
stolików i krzeseł.
Oceniano również tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych w szkołach.
Oceną objęto 18 szkół podstawowych (samodzielne + w zespołach szkół) – 139 oddziałów,
nieprawidłowe stwierdzono w 4 placówkach – w 14 oddziałach.
Rozkłady zajęć w LO - ocenie poddano 1 LO - 5 oddziałów – zły rozkład stwierdzono
w 1 placówce – 2 oddziałach.
W ciągu roku szkolnego Labolatorium Higieny Pracy PSSE w Jaśle wykonało pomiary
oświetlenia w 11 placówkach – 40 salach. Wszystkie parametry oświetlenia były prawidłowe.
W okresie ferii zimowych objęto nadzorem 5 zimowisk (liczba dzieci, które skorzystały
z wypoczynku zimowego 311).
W okresie lata 2020 na terenie powiatu jasielskiego zgłoszono do elektronicznej bazy
wypoczynku funkcjonowanie 13 turnusów (półkolonie, oazy, obozy harcerskie).
Skontrolowano 10 turnusów, z wypoczynku skorzystało 274 dzieci. Ponadto podczas lata
skontrolowano funkcjonowanie 2 sezonowych schronisk młodzieżowych. Z pobytu
w schroniskach skorzystało 244 osoby.
Ponadto podczas akcji letniej i zimowej prowadzi się także kontrole placówek
organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. „otwartych drzwi”. Są to np. biblioteki,
domy kultury, placówki wsparcia dziennego. Skontrolowano 2 takie placówki.
Z zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich skorzystało ok. 41 dzieci.
Oprócz kontroli stanu sanitarno - technicznego w placówkach letniego i zimowego wypoczynku
prowadzona jest działalność oświatowa - rozdawnictwo materiałów (tematyka różnorodna).
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Podsumowanie i wnioski:
Systematyczne przeprowadzanie kontroli sanitarnych oraz wydawanie decyzji nakazowych
po stwierdzeniu nieprawidłowości w placówkach oświatowo – wychowawczych powoduje, iż stan
sanitarno – higieniczny ulega poprawie.
Z uwagi na panujący stan epidemii nie wszystkie zamierzenia ujęte w planach pracy
przebiegały zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.
Nie skontrolowano wszystkich ujętych w planie pracy placówek,
realizowano natomiast zadania z zakresu epidemiologii związane z COVID-19.
Przeprowadzono 123 kontrole/wizytacje prewencyjno – edukacyjne w obiektach innych niż
nadzorowane przez Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży.
Nałożono 3 mandaty karne na kwotę 1.500,00 zł. (500,00 zł każdy) za nieprzestrzeganie
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii.
Organizowano oraz uczestniczono w wideokonferencjach z przedstawicielami organów
prowadzących i dyrektorami szkół, dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły w czasie pandemii.

V.

Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzór nad
działalnością oświatowo-zdrowotną
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia w roku 2020 prowadziła działania w zakresie edukacji z promocji zdrowia, które wynikały z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Działalność opierała się między innymi na koordynacji i nadzorze nad działalnością oświatowo - zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych wpływających na stan zdrowia oraz bezpieczeństwo dzieci, młodzieży szkolnej, ludności pracującej
jak również osób zamieszkujących na terenie powiatu jasielskiego.
Działania profilaktyczne, wynikały także z sytuacji epidemiologicznej i występujących problemów a także potrzeb zdrowotnych tutejszej ludności.
Główne kierunki działania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:
1. Realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki chorób w tym: kontynuacja realizacji ogólnopolskich programów
edukacyjnych: „Bieg po zdrowie”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Kontynuacja realizacji
wojewódzkich programów edukacyjnych, w tym: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal
przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne
WZW”, „Wybierz życie , pierwszy krok”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Trzymaj
Formę!”; ogólnopolskich i wojewódzkich kampanii edukacyjnych/ informacyjnych.
2. Realizacja programów rządowych i strategii ogólnokrajowych w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki chorób.
3. Nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem
władz lokalnych i organizacji rządowych i pozarządowych realizujących zadania w zakresie
ochrony zdrowia.
4. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
5. Realizacja
zadań wynikających z „Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV” w tym kontynuacja realizacji programów „Zawsze Razem”, „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” oraz akcji „Światowego Dnia AIDS” i kampanii inicjowanych przez KC ds.
AIDS.
6. Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w obszarze „nowych narkotyków” we
współpracy z właściwymi organami i organizacjami oraz upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjne z tego zakresu.
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7. Informowanie społeczeństwa o najważniejszych uwarunkowaniach stanu zdrowia, zagrożeniach, zasadach i metodach zapobiegania oraz efektach prowadzonych przedsięwzięć.
8. Opracowywanie informacji o stanie sanitarnym na obszarze odpowiedzialności.
Powyższe działania oparte były na programach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim,
wojewódzkim, powiatowym i obejmowały:
1. „Trzymaj Formę” – inicjatywa dla uczniów szkół podstawowych. Program mający na celu
kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin
przez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Łącznie odbiorców – 3767
2. „Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”, w tym:
- „Czyste powietrze wokół nas” – program dla przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego. Inicjatywa mająca na celu profilaktykę antytytoniową adresowaną do dzieci
przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów.
Łącznie odbiorców – 1527
- „Nie pal przy mnie, proszę” – program dla uczniów szkół podstawowych. Interwencja ta
ma za zadanie wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Łącznie odbiorców – 477
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Inicjatywa zapobiegająca paleniu tytoniu wśród starszych uczniów oraz
kształtuje zachowania asertywne.
Łącznie odbiorców – 240
3. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”, w tym:
- „Zawsze razem” – program dla uczniów szkół podstawowych. Interwencja ma na celu
kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw wobec słabszych rówieśników, unikania zachowań ryzykownych oraz podejmowanie prawidłowych zachowań żywieniowych.
Łącznie odbiorców – 109
- „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” – program dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zadaniem interwencji jest propagowanie bezpiecznych zachowań, dzięki którym uczniowie będą potrafili
uchronić się przed zakażeniem HIV.
Łącznie odbiorców – 128
4. „ARS, czyli jak dbać o miłość” – program dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Inicjatywa ma na celu pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków.
Łącznie odbiorców – 521
5. „Wybierz życie – pierwszy krok” – program dla szkół ponadpodstawowych. Plan
w którym głównym założeniem jest stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem HPV u młodych ludzi.
Łącznie odbiorców – 738
6. „Moje dziecko idzie do szkoły” – program dla uczniów szkół podstawowych. Interwencja
mająca na celu podniesienie wiedzy rodziców oraz dzieci na temat wybranych elementów
zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak
i
w środowisku szkolnym.
Łącznie odbiorców – 582
7. „Znamię! Znam je?” – program dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa mająca na celu zachęcić młodzież do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.
Łącznie odbiorców – 903
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8. „ Podstępne WZW” – program dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Realizacja tej
inicjatywy ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C
Łącznie odbiorców – 635
9. „Bieg po zdrowie” – program dla uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej. Podejmowane działania kreują postawy prozdrowotne, ukazują atrakcyjność życia
w środowisku
wolnym od dymu tytoniowego, opóźniają lub zapobiegają inicjacji tytoniowej
Łącznie odbiorców – 493
10. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – program dla dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych
lat.
Łącznie odbiorców – 502
Ponadto Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizowała kampanie ogólnopolskie;
1. „Światowy Dzień bez Tytoniu” - wdrażano działania których zadaniem było przyczynienie
się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi
spowodowanymi paleniem tytoniu.
Łącznie odbiorców – 920
2. „Światowy Dzień Zdrowia” - inicjowane zadań promujących zdrowy styl życia.
Łącznie odbiorców – 146
3. „KIK 68” - celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.
Łącznie odbiorców – 257
4. „Światowy Dzień Walki z AIDS” - celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy
i świadomości społeczeństwa na temat ryzyka i sposobów unikania zakażeń HIV, by na
tej podstawie mogli dokonywać świadomych wyborów chroniących zdrowie i życie.
Łącznie odbiorców – 75
5. „Bezpieczne wakacje/ferie ” - zadaniem inicjowanych działań jest umożliwienie spokojnego i bezpiecznego przebiegu zimowej przerwy w nauce oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży.
Łącznie odbiorców – 8177

Na poziomie lokalnym prowadzono m.in. akcje profilaktyczne o tematyce:
1. Profilaktyka – Koronawirus SARS-CoV-2
Łącznie odbiorców – 89 534
2. Profilaktyka – Powódź
Łącznie odbiorców – 23 678
Z powyższych działań przeprowadzano w 2020 roku 28 wizytacji w placówkach oświatowych oraz 74 w związku z przestrzeganiem wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W zależności od grupy wiekowej przeprowadzono m.in. konkursy o tematyce prozdrowotnej, prelekcje edukacyjne, akcje informacyjno-edukacyjne oraz na bieżąco udzielano poradnictwa
merytorycznego dla realizatorów programów edukacyjnych i działań prozdrowotnych oraz osób
zainteresowanych działalnością oświatowo-zdrowotną, a także prowadzono dystrybucję
materiałów edukacyjnych.
Akcje i kampanie oraz ich przebieg był nagłaśniany m.in. na stronie internetowej PSSE,
Facebook oraz w lokalnych mediach.
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Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii SARS-CoV-2 pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wykonywali zadania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się
wirusa (dyżury weekendowe, dyżury pod telefonem alarmowym oraz w Systemie SEPIS, prowadzenie rejestru osób dodatnich, obsługa bazy EWP, obsługa systemu SEPIS, wprowadzanie wywiadów w System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych).

Podsumowanie i wnioski:
Wdrażane inicjatywy obejmowały działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu
wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.

VI.

Nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, przedmiotów
użytku oraz produktów kosmetycznych

Bezpieczeństwo żywności – ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących
w szczególności:
a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
b) poziomów substancji zanieczyszczających,
c) pozostałości pestycydów,
d) warunków napromieniania żywności,
e) cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością
- w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
W 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle monitorował występowanie
i wycofywanie z rynku powiatu środkóws pożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością zgłoszone w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności
i paszach (RASFF) tj.:
1. SoRiso olej z ryżu naturalny 100 % - przekroczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów
estrów 3-monochloropropandiolu (3-MCPD) oraz estrów glicydowych kwasów
tłuszczowych.
2. Mięso z kurczaka - obecność Salmonelli Enteritidis i Salmonella Kottbus.
3. „Płatki migdałowe” 50 g – obecność niezadeklarowanego alergenu (orzechy ziemne).
4. Turek puszysty rzodkiewka, 140 g – obecność niezadeklarowanego alergenu (gorczyca).
5. Serek zakopiański Światowid z gór, 200 g - wykrycie bakterii Listeria monocytogenes.
6. Kresto, Sezam, 200 g - obecność Salmonella Amsterdam i Salmonella Livigstone.
7. Kurczak bez podrobów klasy A, świeży - obecność Salmonella Enteritidis.
8. Alfa-amylaza, Browin – niedozwolona modyfikacja genetyczna enzymu spożywczego.
9. Granit, talerz deserowy 20 cm, czarny – przekroczenie migracji ołowiu.
10. Hamburger z kurczaka - wykrycie bakterii Listeria monocytogenes.
11. Nylonowa łyżka z pomarańczowym silikonem, Fiskars - przekroczenie migracji sumy
pierwszorzędowych amin aromatycznych.
12. Chłodzone mięso z kurczaka - obecność Salmonella Enteritidis.
13. Kasza jaglana, K-classic - przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu
pozostałości pestycydu (glifosatu).
14. Mielonka tyrolska, Kraina Wędlin - wykrycie bakterii Listeria monocytogenes.
15. Manchons De Poulet (chicken sleeves) - obecność Salmonella Typhimurium.
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16. Rodzynki sułtańskie, Fresco - przekroczenie dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A.
17. Papryka słodka mielona, Carum - obecność Salmonella z grupy B0.
18. Filet z piersi kurcząt, klasa A, świeży - obecność Salmonella Enteritidis.
19. Chipsy bananowe, Bakalland - przekroczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów
benzo(a)pirenu i sumy WWA.
20. Łyżka nylonowa w kolorze czarnym – przekroczenie migracji sumy pierwszorzędowych
amin aromatycznych.
21. Maxi Burger buns white sesame – niewłaściwa jakość organoleptyczna.
22. Mama i Ja, Saguaro Junior, woda źródlana niegazowana - obecność bakterii z grupy coli.
23. Łopatka, akcesoria kuchenne z poliamidu - przekroczenie migracji sumy
pierwszorzędowych amin aromatycznych.
24. Wino Mogen David, Cencorde – zmienione cechy organoleptyczne (obcy zapach).
25. Skórki z tuszek kurczęcych - obecność Salmonella Enteritidis.
26. Nestle Sinclac, bezglutenowy produkt zbożowy po 4 miesiącu – obecność kadmu.
27. Żywiec Zdrój, niegazowana woda źródlana 1,5 l – obecność bakterii z grupy coli.
28. Obłuszczony oraz nieobłuszczony sezam bio z Indii – wykrycie tlenku etylenu.
29. Pomelo, odmiana Honey Pomelo - przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu
pozostałości pestycydu – chlorpiryfoksu.

W 2020 roku stwierdzono dalszą poprawę w zakresie opracowania i wdrażania systemów dobrej
praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP w zakładach
spożywczych. Pomimo tych pozytywnych tendencji nadal stwierdzano usterki w zakresie
przestrzegania zasad higieny określonych w przepisach prawa krajowego i wspólnotowego.
W wyniku stwierdzonych usterek podczas przeprowadzonych 560 kontroli sanitarnych wydano
209 decyzji administracyjnych i 120 decyzji płatniczych; nałożono 81 mandatów karnych na kwotę
9 760 złotych i 2 kary administracyjne na kwotę 1200 złotych; wysłano 3 wnioski do Państwowego
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o ukaranie w związku
z brakiem rejestracji zakładu (2 wnioski), nieprawidłowe znakowanie środka spożywczego
(1 wniosek).
Z pobranych do badań laboratoryjnych 190 próbek nie zakwestionowano żadnej próbki.
Wszystkie zagrożenia jakie występowały w ubiegłym roku w obszarach żywności, materiałów
i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych były opanowane.
Pomimo usterek stwierdzanych w trakcie prowadzenia urzędowych kontroli, stan higienicznosanitarny nadzorowanych obiektów nie uległ pogorszeniu, natomiast w dalszym ciągu wymaga od
wszystkich podmiotów gospodarczych działań naprawczych a od organów kontroli urzędowych
systematycznego nadzoru.
Podsumowanie:
Stan sanitarny ogółu nadzorowanych obiektów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do
kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych w roku 2020 był na poziomie
akceptowalnym. Osiągane jest to m. in. poprzez modernizację obiektów oraz wprowadzanie
systemów zapewnienia jakości. W celu zapewnienia przez przedsiębiorców właściwego poziomu
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności nadzór nad w/w obiektami w dalszym ciągu będzie
kontynuowany przez organy PIS.
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VII.

Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać
personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985 r. określa zadania, zakres działalności, organizację i uprawnienia inspekcji sanitarnej. Poddawana nowelizacjom, jest podstawą
działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do dnia dzisiejszego, a jej główny cel jakim jest
ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych pozostaje niezmienny i wciąż
aktualny. Realizowane zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Jaśle obejmują działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz profilaktykę, edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Powyższe zadania mają charakter ciągły i długoterminowy, jednocześnie wiele podejmowanych działań stanowi niezwłoczną odpowiedź na pojawiające się potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.
Prezentowane dane w niniejszym dokumencie pochodzą ze sprawozdań rocznych PSSE w Jaśle.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego realizowane w roku 2020 były następstwem bieżącej sytuacji epidemiologicznej, chorób zakaźnych i zakażeń w powiecie, w kraju i na
świecie.
W roku 2020 przeprowadzono ok. 11 000 dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach zgłoszeń
możliwości wystąpień chorób zakaźnych. Dochodzenia przeprowadzane były w celu:
− ustalenie źródła zakażenia,
− wykrycie czynnika etiologicznego powodującego zachorowanie,
− objęcie nadzorem 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 dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego.
Prowadzony nadzór epidemiologiczny miał na celu pozyskanie informacji o charakterze występujących zagrożeń, ich rozmiarach i zaobserwowanych trendach.
W obiektach udzielających świadczeń zdrowotnych środki dezynfekcyjne są dobrane właściwie i stosowane i przechowywane wg zaleceń producenta. Pojemniki na roztwory użytkowe
środków dezynfekcyjnych posiadają właściwe oznakowanie tj. nazwę preparatu, stężenie, datę
przygotowania z uwzględnieniem godziny, dane osoby przygotowującej roztwór, sito do narzędzi,
szczelną pokrywę. Personel odpowiedzialny za dezynfekcję ma na wyposażeniu stosowne środki
ochrony osobistej. Placówki medyczne posiadają opracowane procedury przygotowania środków
dezynfekcyjnych.
Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku przeprowadzana jest
w gabinetach zabiegowych i stomatologicznych, wyłącznie
w autoklawach. Podmioty te
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prowadzą kontrolę procesów sterylizacji zgodnie z najnowszymi standardami tj. w oparciu
o ,,Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym
sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do
przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia’’, opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i Narodowego Instytutu
Leków. W przychodniach oraz w pozostałych gabinetach, w których udzielane są świadczenia
zdrowotne stosuje się narzędzia jednorazowego użytku. Zaopatrzenie placówek w środki czystości,
środki do dezynfekcji, materiały opatrunków i bieliznę oceniono jako wystarczające. Sposób
postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi zgodny z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi. Wszystkie podmioty wytwarzające odpady medyczne niebezpieczne mają umowy na
odbiór odpadów zawarte z firmami posiadającymi zezwolenie na odbiór i utylizację odpadów
medycznych i niebezpiecznych.
W roku 2020 w związku z wystąpieniem pandemii, Państwowa Inspekcja Sanitarna
realizowała wielokierunkową działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.
Działania te, to kontynuacja kluczowych zadań polegających na niedopuszczeniu do
rozprzestrzenienia się zakażeń związanych z wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi, ale przede
wszystkim skupiono się na eliminacji zakażeń wirusem SARS-CoV-2, szerzeniu postaw
prozdrowotnych, ograniczaniu ryzyka narażenia na zakażenia oraz edukację i skuteczne
uświadamianie istniejących zagrożeń. Do priorytetowych zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa wdrożono analizę zabezpieczenia usług szpitalnych dla pacjentów z COVID-19.
dzięki czemu mamy sytuację w pełni pod kontrolą. System opieki zdrowotnej pozostał w powiecie
jasielskim wydolny.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych na terenie powiatu
jasielskiego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przedkłada analizę sytuacji
epidemiologicznej w oparciu o rejestrowane choroby zakaźne w 2020 roku w porównaniu
z rokiem 2019. W Polsce zgłaszanie, kwalifikacja oraz rejestracja zachorowań na choroby zakaźne
opiera się na opracowanych przez Państwowy Zakład Higieny „Definicjach chorób zakaźnych”.
Zastosowanie powyższych definicji, ma na celu ujednolicenie zgłaszalności chorób zakaźnych
i zapewnienie porównywalności danych, zbieranych w ramach nadzoru epidemiologicznego
w Polsce oraz we Wspólnocie Europejskiej. Powyższą analizą zostały objęte jednostki i zespoły
chorobowe, które stanowiły problem epidemiologiczny.
W roku 2019, 2020r. na terenie powiatu jasielskiego wśród chorób podlegających
zgłaszaniu nie odnotowano zachorowań na czerwonkę bakteryjną, odrę, ospę prawdziwą, dury
brzuszne i dury rzekome. Zagrożenie zachorowaniami na te choroby nie jest wysokie. Wymagają
one jednak utrzymania stałego nadzoru z racji ich znaczenia klinicznego i potencjału
epidemicznego. Na obszarze działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jaśle w roku bieżącym na terenie powiatu jasielskiego w 2583 przypadkach zachorowań na
chorobę zakaźną, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle
przeprowadzili dochodzenie epidemiologiczne. W 2020 roku opracowano 5 zbiorowych zatruć
pokarmowych. Włącznie nadzorem objęto 25 osób, u których badania potwierdziły zakażenie.
Hospitalizowanych było 18 osób. W dochodzeniu epidemiologicznym ustalono, że potwierdzonym
czynnikiem etiologicznym zachorowań były: Salmonella Enteritidis, Rotawirus, SARS-CoV-2.
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Covid-19
Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem to przypadki pojedyncze, tak
zwana transmisja rozproszona. Stanowią około 80 proc. ogółu. Pozostałe 20 proc. to ogniska, które
dzięki sprawnym, efektywnym działaniom przeciwepidemicznym były na bieżąco skutecznie
wygaszane.
Ogółem w roku 2020 Covid-19 przechorowało 2056 osób- 337 było hospitalizowanych,
w tym ponad 100 w miesiącu listopadzie. Kwarantanną było objętych 10429 osób w tym 47 objął
nadzór epidemiologiczny. Zachorowania w powiecie jasielskim przez okres kilku pierwszych
miesięcy trwania epidemii był na niskim poziomie. Przez okres pół roku wykazano 25 zachorowań.
Pojedyncze przypadki notowano wśród osób powracających z zagranicy. Stałą tendencje wzrostową
zaobserwowano na jesień 2020 r. , co w znacznym stopniu było związane z rozpoczęciem nauki
w szkołach. We wrześniu zanotowano 30 potwierdzonych przypadków zakażenia, w październiku
było to już 115 zakażeń.
Podjęto wówczas wzmożone działania przeciwepidemiczne, by w każdym ze zgłoszonych
przypadków przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia związku przyczynowo – skutkowego
zgłoszonych zachorowań z warunkami pracy i zastosowaniem środków minimalizujących ryzyko
rozprzestrzeniania się zakażenia.
Listopad był miesiącem dużych wzrostów zakażeń z liczbą 1013 zachorowań -średnio dziennie 33
przypadków z wynikiem pozytywnym.
Po wprowadzeniu obostrzeń i podjęciu intensywnych działań przeciwepidemicznych przez PPIS
w Jaśle, sytuacja w powiecie zaczęła się normalizować w ostatnim miesiącu 2020 r.
W skali miesiąca odnotowano 860 przypadków zakażenia.
Z 2056 osób zakażonych w roku 2020, 95% ozdrowiało. 81 osób zmarło jednak głównym
powodem w żadnym z tych przypadków nie był wyłącznie COVID-19, a obciążenia chorobami
współistniejącymi.
ilość przypadków pozytywnych
Miesiąc 2020r.
COVID-19
styczeń
0
luty
0
marzec
0
kwiecień
6
maj
19
czerwiec
0
lipiec
3
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
suma zakażeń 2020r.

10
30
115
1013
860
2056
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Salmonelozy
W roku sprawozdawczym zachorowalność w zakresie zatruć pokarmowych pałeczkami
Salmonella nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2019 zgłoszono 26,
natomiast w 2020- 33 przypadki. Z prób kału pobranych od osób chorych wyhodowano pałeczki
Salmonella enteritidis. Zachorowania wystąpiły w środowiskach rodzinno – domowych w tym 3
ogniska. Najwięcej zachorowań zanotowano wśród najmłodszych od 0-4 r.ż. W grupie dorosłych
były to sporadyczne przypadki.

Zachorowania wg. grup wiekowych:
0-4
5-9
10-19
20-29
30-39
40-49

11 zachorowań
6 ,,
7 ,,
2 ,,
2 ,,
2 ,,
15

50-59
60+

0
4

,,
,,

Zachorowania wg dat zachorowań:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

2 zachorowania
0
„
0
„
2
„
1
„
1
„
3
„
9
„
9
„
3
„
1
„
3
„

16

Biegunki u dzieci do lat 2
Sytuacja epidemiologiczna w roku sprawozdawczym w zakresie zachorowań na biegunkę
uległa dużej poprawie w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2019 zgłoszono zachorowania u 49
dzieci, natomiast w 2020 roku odnotowano 13 przypadków. Z powodu biegunki hospitalizowano 9
dzieci.
Bakteryjne zakażenia jelitowe
W 2019 roku odnotowano 21 bakteryjnych zakażeń jelitowych, w tym 8 zachorowań
wywołanych przez Clostridium difficile, 12 sklasyfikowano jako inne określone zakażenia jelitowe
oraz 1 wywołane przez Campylobacter. Ogółem hospitalizowano 20 osób.
W roku 2020 natomiast zanotowano 27 zakażeń bakteryjnych, w tym 24 osoby hospitalizowano.
Czynnikiem chorobotwórczym wywołującym był Campylobacter w ilości 11, natomiast
Clostridium difficile zdiagnozowano u 16 osób.
Clostridium difficile jest bakterią powszechnie występującą w środowisku. Kolonizacja
tym patogenem jest szczególnie częsta w warunkach szpitalnych. Do wystąpienia choroby
przyczynia się narażenie na czynniki ryzyka tj. hospitalizacja, antybiotykoterapia, wiek,
obciążenie chorobami
dodatkowymi. Zachorowania wywołane przez Clostridium difficile
wystąpiły wśród osób dorosłych w szczególności zachorowania dominowały u chorych po 60 roku
życia. W wyniku przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych z chorymi ustalono, że
zakażenia nastąpiły wskutek długotrwałej hospitalizacji i antybiotykoterapii. U chorych wystąpiły
typowe objawy kliniczne, a rozpoznanie potwierdzono badaniami kału. Zachorowania odnotowano
sporadycznie przez cały rok. Przy podziale na ,,miasto-wieś,, oraz płeć liczba zachorowań jest
jednakowa. Przypadki rozłożyły się po połowie.
W bieżącym roku nie odnotowano ogniska zakażenia szpitalnego ze względu na Clostridium
difficile. Nie odnotowano zachorowań wśród personelu medycznego.

Wirusowe zakażenia jelitowe
W minionym roku ogółem wirusowe zakażenie jelitowe stwierdzono u 26 osób, w 19
przypadkach dotyczyło to osób z terenu wiejskiego, a w 5 z miasta. Wszystkie przypadki były
hospitalizowane, z czego 5 to dzieci na oddziale Pediatrii Jasielskiego szpitala zachorowały
w ognisku.
Norowirusy potwierdzono u 2 osób - 3 letniego i rocznego dziecka. Rotawirusy natomiast
potwierdzono u 23 dzieci i jednej osoby dorosłej w wieku 27 lat. Przeważająca grupa wiekowa to
dzieci od 0-5 lat – 21 osób, w tym do 1 roku życia zachorowało 8 dzieci. Chorowali
w większości chłopcy tj. 17 osób.
Płonica
W 2020 roku zarejestrowano 6 przypadków.
Zapalenia opon mózgowych oraz zapalenie mózgu
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W 2020 roku opracowano tylko 1 przypadek zapalenia opon mózgowych innych
i nieokreślonych. Jest to więc znaczny spadek do roku 2019 kiedy zachorowało 10 osób na
zapalenie opon mózgowych i 2 osoby na zapalenie mózgu.

Róża
Zarejestrowano 6 przypadków róży. Rozpoznania zachorowań stawiano na podstawie
objawów klinicznych bez poparcia laboratoryjnego. Żadna z osób nie wymagała hospitalizacji.
Pokąsania przez zwierzęta
W minionym roku zarejestrowano 107 pokąsań przez zwierzęta podejrzane
o wściekliznę czyli w znacznym stopniu spadła liczba pokąsań. Sprawcami były zwierzęta domowe
oraz zwierzęta dzikie. Do szczepień p/wściekliźnie zakwalifikowano 26 osób ze względu na brak
możliwości obserwacji zwierzęcia będącego sprawcą pokąsania. Jest to połowa mniej w stosunku
do roku ubiegłego. W omawianym okresie na terenie naszego powiatu nie stwierdzono przypadków
zachorowania na wściekliznę u ludzi.
Borelioza
Borelioza jest odzwierzęcą wieloukładową chorobą zakaźną. Symptomatologia boreliozy
jest zróżnicowana dlatego istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozpoznawalność boreliozy jest
diagnostyka laboratoryjna. Przeciwko boreliozie nie ma szczepionki, co potęguje problem i
uniemożliwia szybkie jego opanowanie. W roku 2019 zmniejszyła się ilość zgłaszanych
zachorowań z 79 do 37 przypadków, natomiast w bieżącym roku nadal odnotowaliśmy spadek do
28 zachorowań nie wymagających hospitalizacji.
Ospa wietrzna
Ospa wietrzna występuje zwykle u dzieci. Na ogół stwierdza się u nich łagodne objawy
kliniczne takie jak brak łaknienia, ból głowy, osłabienie, niewysoka gorączka, wysypka.
U młodzieży i dorosłych może charakteryzować się znacznym nasileniem objawów. Ryzyko
wystąpienia powikłań po zachorowaniu (np. wtórne zakażenia bakteryjne skóry, bakteryjne
zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie serca itp.) wzrasta wraz
z wiekiem. Zachorowalność na ospę wietrzną w 2019 roku uległa znacznemu spadkowi - zgłoszono
122 przypadków (w 2019 r. zgłoszono 451 przypadków ospy). Przeważały zachorowania na terenie
wiejskim- 104 osoby, w mieście 18. Większość zachorowań miało przebieg łagodny, nie
zarejestrowano hospitalizacji. Najliczniejsza grupa wiekowa pacjentów, znalazła się w przedziale:
od 1 do 4 roku życia. Zachorowania kształtowały się podobnie do ubiegłego roku do marca,
później stan epidemii spowodował znaczną tendencję spadkową zachorowań, co mogło być
związane z wprowadzaniem obostrzeń - ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z epidemią
koronawirusa.
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Sezonowy rozkład zachorowań na ospę wietrzną
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

29
44
23
3
1
1
0
0
4
4
0
3

zachorowań
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Różyczka
Różyczka jest ostrą, zakaźną infekcją wirusową najczęściej występującą u dzieci
i osób młodych. Zwykle o łagodnym przebiegu, jest jednak niebezpieczna dla kobiet
w ciąży –
może powodować śmierć płodu lub wystąpienie u dziecka wad wrodzonych, znanych jako zespół
różyczki wrodzonej. Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko różyczce dla dzieci obojga
płci oraz stosowanie dwóch dawek tej szczepionki powoduje systematyczny spadek zapadalności
na tę chorobę. W 2020 roku odnotowano tylko 2 przypadki zachorowania, które nie wymagały
hospitalizacji. Osoby dorosłe z terenu miasta i wsi.
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Krztusiec
Krztusiec jest bakteryjną chorobą zakaźną wywołaną przez tzw. pałeczki krztuśca. Ma
charakter przewlekły, przebiega pod postacią zapalenia oskrzeli z ciężkimi napadami kaszlu. W
omawianym okresie na terenie powiatu naszego stwierdzono 3 przypadki zachorowania,
w tym
2 osoby wymagały hospitalizacji.

Ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat.
W związku z kontynuacją Programu Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącego
eradykacji zachorowań na polimyelitis Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi czynny
monitoring zachorowań na ostre porażenie wiotkie u dzieci do lat 14 oraz nadzoruje działania
profilaktyczne w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciwko poliomyelitis.
W omawianym okresie podobnie jak w roku ubiegłym na terenie powiatu jasielskiego nie
stwierdzono przypadków zachorowania.
Zakażenia meningokokowe
Wywoływane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą spowodować zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych. Mogą również wywołać posocznicę (sepsę) czyli uogólnioną odpowiedź organizmu na zakażenie, określane wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej.
U około 20 - 40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki występują w jamie nosowogardłowej nie
powodując żadnych dolegliwości ani objawów. W okresie poddanym analizie, nie zarejestrowano
przypadku zapalenia meningokokowego opon mózgowych jak również posocznicy meningokokowej.
Wirusowe Zapalenie Wątroby
Wirusowe zapalenia wątroby to choroby wywoływane przez hepatotropowe wirusy, które
powodują stan zapalny wątroby. W niektórych przypadkach WZW może przebiegać jak ciężka
choroba i grozić poważnymi następstwami zdrowotnymi. Zależy to między innymi od typu WZW
oraz wieku zakażonego, jego stanu zdrowia przed zakażeniem i chorób współistniejących. Wirusy
wywołujące WZW są oporne na działanie czynników fizycznych
i chemicznych. Na terenie
powiatu jasielskiego
w okresie sprawozdawczym, liczba zgłoszonych zachorowań
to
9 potwierdzonych przypadków WZW typu B z czego 4 osoby były hospitalizowane. Ważnym
problemem epidemiologicznym są zachorowania na WZW typu C. Zakażenie wirusem HCV
występuje głównie w postaci bezobjawowej. Chorobę rozpoznaje się na ogół przypadkowo
w późnym jej okresie. Zakażenie prowadzi do poważnych następstw zdrowotnych w postaci
przewlekłego zapalenia wątroby, marskości wątroby i raka wątroby.
W roku 2020 zarejestrowano 4 przypadki WZW typu C z czego 2 osoby były
hospitalizowane. z objawami zapalenia wątroby i obecnością przeciwciał anty HCV. Z uwagi na
brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze szczepień ochronnych, szerzeniu się
zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C można zapobiec jedynie w drodze działań nie
swoistych polegających na wdrożeniu i utrzymaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych
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wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów o charakterze niemedycznym
przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek. WZW typu C pozostaje poważnym problemem
zdrowia publicznego, dlatego konieczne jest dalsze usprawnianie działań
profilaktycznych
i edukacyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa procedur medycznych i równolegle do
poprawy wykrywania wcześniej nabytych zakażeń.
W 2020r. wirusowego zapalenia wątroby typu A nie stwierdzono.

Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
Choroba przebiega z zajęciem ślinianek, czasem trzustki i bardzo rzadko układu
nerwowego. Największa zachorowalność występuje wczesną wiosną oraz zimą. Do zakażenia
wirusem świnki dochodzi bardzo łatwo, a człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa. W 2020 roku
nie zarejestrowano przypadków zachorowań.
Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae
W omawianym okresie na terenie powiatu jasielskiego opracowano 2 przypadki tej
choroby. Osoby te były hospitalizowane w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
Gruźlica
Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną prątkiem gruźlicy, która
z reguły zajmuje
płuca, choć zdarzają się również przypadki gruźlicy pozapłucnej. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Jaśle rozpoznaje i monitoruje sytuację epidemiologiczną gruźlicy poprzez prowadzenie
rejestru osób chorych na gruźlicę, prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad osobami chorymi
na gruźlicę od momentu rozpoznania choroby do całkowitego wyleczenia oraz nad osobami z
kontaktu z chorymi. W 2020 roku na naszym terenie przeprowadzono 5 wywiadów
epidemiologicznych z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na gruźlicę. U jednej
osoby potwierdzono wznowienie choroby. 3 przypadki aktualnie pozostają pod opieką lekarza.
Zakażenie HIV i zachorowanie na AIDS
W 2020 roku nie zarejestrowano przypadków zespołu nabytego upośledzenia odporności
– AIDS i zakażenia HIV.
Kiła
W bieżącym roku opracowano 1 przypadek kiły wczesnej Zachorowanie dotyczyły
mężczyzny. Osoba ta była hospitalizowana w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
Rzeżączka
W omawianym okresie na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono 1 przypadek rzeżączki.
Podstawowym czynnikiem ryzyka są stosunki seksualne z więcej niż jednym partnerem lub
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z osobą, która sama ma wielu innych partnerów. Zachorowanie dotyczyło mężczyzny z terenu
wiejskiego, u którego z wywiadu stwierdzono kontakty homoseksualne.
Chlamydie
Chlamydia dotyka kobiety i mężczyzn aktywnych seksualnie, często zmieniających
partnerów i nie stosujących w trakcie zbliżeń zabezpieczenia. Bardzo często choroba nie daje
o sobie znać przez długi czas, dlatego profilaktycznie zaleca się wszystkim osobom aktywnym
seksualnie wykonywanie corocznych badań przesiewowych w tym kierunku. Niestety, przebycie
chlamydii nie daje nam odporności, dlatego każda osoba może zarazić się nią ponownie. Stąd tak
ważna jest profilaktyka oraz regularne badania. Warto także dodać, że wykrycie u danej osoby
chlamydii oznacza konieczność przeprowadzenia kuracji również u jej partnera seksualnego. W
2020 roku nie zarejestrowano zachorowań.
Grypa
W 2020 roku do tut. Stacji zgłoszono 2478 zachorowań lub podejrzeń na grypę sezonową
i infekcje grypopodobne. Informacje te zebrano na podstawie meldunków epidemiologicznych
otrzymanych z przychodni i ośrodków zdrowia. Większość zachorowań rozpoznano na podstawie
objawów klinicznych. Hospitalizowano 158 osób w tym 1 osobę ze współistniejąca chorobą ze
strony układu krążenia, natomiast 36 osób z objawami ze strony układu oddechowego. Jednym ze
skutecznych sposobów ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę jest coroczne szczepienie się.
Ogółem zaszczepiono na grypę 2466 osób. Zdecydowanie więcej szczepień wykonano w II
półroczu 2020r. czyli w okresie jesienno - zimowym kiedy najczęściej notuje się duży wzrost
zachorowań.
Szczepienia przeciw grypie, wg wieku w rozbiciu na półrocza w 2020r.
Liczba
Ogółem
zaszczepionych

Wiek 0-4

Wiek 5-14

Wiek 15- Wiek >65
64

W I półroczu

49

1

2

24

22

W II półroczu

2417

8

40

1082

1287

22

Wiek

Liczba zachorowań oraz podejrzeń

Powody skierowania do szpitala

Ogółem W tym osoby skierowane do Objawy ze strony Objawy
ze
strony
szpitala
układu krążenia
układu oddechowego
0-4

366

36

-

8

5-14

608

24

-

6

15-64

1135

29

-

10

369

69

1

12

2478

158

1

36

>65
Razem

Ogółem w roku 2020 prowadzono nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych poprzez:
− kontrole planowe i doraźne;
− przygotowanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg
ilości wykorzystanych szczepionek oraz wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie;
− przygotowanie półrocznych sprawozdań o osobach uchylających się od obowiązku
szczepień ochronnych;
− działanie organów PIS podejmowanych w celu egzekwowania wykonania obowiązku
szczepień przez osoby uchylające się;
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− przygotowanie rocznych sprawozdań ze szczepień ochronnych (MZ-54);
− prowadzenie rejestru działań administracyjnych wobec rodziców uchylających się od
obowiązku szczepień swoich dzieci;
− przygotowanie rocznego zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe;
− prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Szczepienia obowiązkowe wykonywano u dzieci i młodzieży w wieku 0-20 lat przeciwko
chorobom zakaźnym takim jak: wirusowe zapalenie wątroby typu B, gruźlica, błonica, tężec,
krztusiec, poliomyelitis, odra, świnka, różyczka oraz powodowanymi przez bakterie Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae.
W 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nadzorował wykonanie szczepień
ochronnych w 38 punktach szczepień. W ramach nadzoru nad szczepieniami w 2020 roku na terenie powiatu jasielskiego ze względu na stan epidemii przeprowadzono kilka bezpośrednich kontroli,
a nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych odbywał się na bieżąco za pomocą dostępnych
metod wymiany informacji na odległość. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 5 niepożądanych odczynów po szczepieniu, w tym 1 poważny i 4 łagodne. Korzystano z centralnego Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek umożliwiającego centralnie najbardziej racjonalne wykorzystywanie szczepionek na terenie całego kraju. W bieżącym roku
w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego i profilaktyki chorób zakaźnych pomimo niekorzystnej sytuacji związanej z COVID-19 program Szczepień Ochronnych został utrzymany na wysokim poziomie, dzięki współpracy Placówek realizujących szczepienia i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
Szczepienia wykonywane są przez wykwalifikowane pielęgniarki, które ukończyły
w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych.
Preparaty szczepionkowe wykorzystywane były w placówkach racjonalnie i przechowywane
w urządzeniach chłodniczych z kontrolą temperatury. ( Większość ośrodków posiada system
alarmowy monitorujący działanie urządzeń chłodniczych do przechowywania szczepionek ).

Szczepienia przeciw gruźlicy

do 24h po urodzeniu
po 24h od urodz.-14dnia
życia
po 14dniu życia-11m-ca
życia
w 12m-cu życia
>12m.życia

434
367
9
8

24

Szczepienia przeciw WZW typuB

w ramach szczepień obowiązkowych
w ramach szczepień zalecanych

74
389

Szczepienia przeciw ospie wietrznej

w ramach szczepień obowiązkowych
w ramach szczepień zalecanych

19
40

Szczepienia p/tężcowi

profilaktycznie
po narażeniu

52
1878
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Szczepienia p/wściekliźnie

Szczepienia poza kalendarzem
szczepień

Szczepienia p/innym chorobom

profilaktycznie
po narażeniu

p/błonicy
p/krztuścowi
p/poliomyelitis
p/odrze, śwince, różyczce
p/Hemophilusinfluenzae typu b
p/zakażeniom Streptococcus pneumoniae

cholera
dur brzuszny
japońskie zapalenie mózgu
kleszczowe zapalenie mózgu
WZW typu A
zakażenia Neisseria meningitidis
żółta gorączka
p/wirusowi brodawczaka

14

91
3
2

51

7
46
8
110
1
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Zgony z powodu chorób zakaźnych
W roku sprawozdawczym na terenie powiatu nie zarejestrowano zgonów wyłącznie
z powodu chorób zakaźnych, podlegających ustawowemu zgłaszaniu do Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. W przebiegu epidemii w związku z Covid-19 i chorób współistniejących zmarło
81 osób.

Podsumowanie
W przypadku chorób zakaźnych infekcyjnych, którym można zapobiegać poprzez czynne
uodpornienie populacji stosowano szczepienia ochronne zarówno obowiązkowe (wynikające
z kalendarza szczepień) jak i u wybranych grup ludności.
Stały nadzór nad warunkami w placówkach zdrowia wskazuje na systematyczną poprawę
w ww. zakresie w odniesieniu do stanu technicznego obiektów, a także zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez egzekwowanie zasad aseptyki i antyseptyki,
właściwą organizację pracy i dbanie o stan sanitarno- higieniczny. Od kilku lat obserwuje się
systematyczną poprawę stanu sanitarno-technicznego szpitali, która obejmuje głównie przebudowę
oddziałów, odnowę pomieszczeń oraz prace ukierunkowane na ułatwienia i dostosowywanie
budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Trend malejący liczby zachorowań na niektóre choroby zakaźne obserwowany
w 2020 roku był zapewne związany z obostrzeniami wprowadzanymi w związku z epidemią
koronawirusa. Należy mieć na uwadze, że na tendencje spadkowe rejestrowanych zachorowań
wpływa również coraz bardziej efektywny nadzór i zgłaszalność chorób zakaźnych do organów
PIS. Obok wieloletnich programów i kampanii ogólnopolskich, PSSE w Jaśle podejmuje liczne
własne inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców
w zakresie dbania o
własne zdrowie oraz zmianę postaw zdrowotnych.

VIII.

Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
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W 2020r. pracownicy Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE Jasło rozpatrzyli
202 wnioski otrzymane od Urzędów Miast i Gmin oraz od inwestorów indywidualnych. W wyniku
powyższego zajęto stosowne stanowiska.
Dotyczyły one:
− postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska (zapytania o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu) – 40 opinii,
− warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – 8
opinii,
− strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gmin lub studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 7 opinii,
− projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą – 4
opinie,
− projektów budowlanych – 38 opinii,
− zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przy dopuszczaniu do użytkowania obiektów dla których nałożono obowiązek uzyskania decyzji na użytkowanie – 49
opinii,
− odbiorów obiektów dla których nie nałożono obowiązku uzyskania decyzji na użytkowanie
– 46 opinii,
− przedszkoli – 5 opinii,
− szkół - 1 opinia,
− żłobków – 1 decyzja,
− działu farmacji szpitalnej - 1 opinia,
− poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 opinia
− ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - 1 opinia.

Pracownicy Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przeprowadzili ponadto
kontroli w terenie.
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Za przeprowadzone kontrole i uzgodnienia dokumentacji wystawiono 137 decyzje płatnicze.
Do ważniejszych projektów budowlanych uzgadnianych przez Sekcję Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego należy zaliczyć między innymi:
1.

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kołaczycach, ul. Szkolna

2.

Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Warzycach
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3.

Rozbudowa Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, ul. Floriańska

4.

Rozbudowa Przedszkola w Jaśle przy ul. Baczyńskiego

5.

Centralna instalacja na ciekły tlen medyczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul.
Lwowskiej

6.

Gminny Ośrodek Kultury w Osobnicy

7.

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, ul. Rynek

8.

Dział farmacji szpitalnej Chirurgii Jednego Dnia w Zimnej Wodzie

Do ważniejszych obiektów przekazywanych do użytkowania przy współudziale Inspekcji
Sanitarnej należą:
1.

Zakład Produkcji Włókien Bazaltowych w Tarnowcu,

2.

Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ w Osieku Jasielskim,

3.

Przebudowa istniejącej hali produkcyjnej Nowy Styl w Jaśle, ul. Fabryczna,

4.

Hala produkcji styropianu wraz z zapleczem biurowo-socjalnym ARBET w Jaśle,
ul. Mickiewicza,

5.

Budowa instalacji mieszania asfaltów na terenie LOTOS Asfalt w Jaśle, ul. 3-go Maja,

6.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, ul. Floriańska,

7.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Skołyszynie,

8.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy,

9.

Modernizacja i budowa sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie,

10. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, ul. Sroczyńskiego,
11. Stacja uzdatniania wody i wodociąg w Kunowej i Harklowej
Na wydane w roku 2020 decyzje wpłynęło jedno odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle. Odwołanie dotyczyło decyzji w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzone czynności i zostało przesłane w grudniu 2020 r., a rozpatrzone w styczniu 2021r. – zaskarżoną decyzję utrzymano w mocy.
W związku z trwającą epidemią pracownicy sekcji brali czynny udział w działalności prowadzonej przez sekcję epidemiologii – przeprowadzano wywiady epidemiologiczne, wprowadzano
dane do systemu EWP-3, wystawiano decyzje i zaświadczenia dotyczące kwarantanny oraz izolacji
osób chorych i osób z kontaktu, pracowano w systemie SEPIS, przeprowadzano kontrole w terenie
dotyczące stosowania zakazów i nakazów – nałożono jeden mandat karny.

Podsumowanie i wnioski:
W wyniku analizy dokumentacji otrzymanej do uzgodnienia oraz w wyniku
przeprowadzanych kontroli obiektów dopuszczanych do użytkowania, wydawano w większości
opinie bez zastrzeżeń lub z niewielkimi zastrzeżeniami, co potwierdza, że cel sprawowania nadzoru
29

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zawarty w planach zasadniczych zamierzeń
sekcji zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na rok 2020 został osiągnięty.

IX.

Podsumowanie i wnioski końcowe z całościowej działalności Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
Działalność inspekcyjna prowadzona była w roku 2020 w sposób zaplanowany i celowy.
Realizowano uzgodnione z GIS, PPWIS w Rzeszowie cele i zamierzenia służące ochronie
zdrowia ludzkiego i środowiska bytowania człowieka.
W celu realizacji zamierzeń zaplanowanych i pozaplanowych przeprowadzono następujące
działania:
− ogółem wykonano 4882 kontroli łącznie z dochodzeniami epidemiologicznymi,
− pobrano 1437 próbek,
− dokonano 271 pomiarów temperatury , mebli szkolnych i pomiarów wagi tornistrów,
− wydano 202 opinie z zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
− W tutejszym Laboratorium wykonano łącznie 10114 badań i pomiarów (23186
oznaczeń) obejmujących badania nadzorowe oraz zlecone z terenu, w tym z poza
powiatu jasielskiego.

Wnioski wynikające z realizacji zamierzeń określonych w planach
działalności Stacji na 2020 rok:
1. Jakość wody w wodociągach sieciowych, kształtuje się na dobrym poziomie. Występujące
w ubiegłym roku niezgodności charakteryzowały się zazwyczaj niewielkim poziomem
przekroczenia dopuszczalnych wartości.
2. Niewielki dostęp do systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, co wiąże się
ze spożywaniem wody z niepewnych źródeł przez większość mieszkańców powiatu może
prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku
występujących coraz częściej gwałtownych odpadów atmosferycznych w dużej mierze
skutkujących zanieczyszczeniem studni przydomowych, będących dla większości
mieszkańców powiatu jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.
3. Poziom bezpieczeństwa w zakresie obiektów użyteczności publicznej oraz postępowanie
prowadzone w związku z ich funkcjonowaniem przedstawiał się na dobrym poziomie.
4. Systematyczne sprawowanie nadzoru Inspekcji Sanitarnej we współpracy
z przedsiębiorcami skutkuje poprawą warunków pracy w stosunku do lat poprzednich
oraz zmniejszeniem występowania chorób zawodowych.
5. Systematyczne przeprowadzanie kontroli sanitarnych oraz wydawanie decyzji nakazowych
po stwierdzeniu nieprawidłowości w placówkach oświatowo – wychowawczych powoduje,
iż stan sanitarno – higieniczny ulega poprawie.Z uwagi na panujący stan epidemii nie
wszystkie zamierzenia ujęte w planach pracy przebiegały terminowo zgodnie z ustalonymi
wcześniej terminami. Nie skontrolowano wszystkich ujętych w planie pracy placówek.
Poziom bezpieczeństwa w powiecie w zakresie zadań realizowanych przez pion higieny
dzieci i młodzieży jest akceptowalny.
6. Wdrażane przez Sekcje Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjatywy obejmujące
działania zapobiegające chorobom, przyczyniły się do
ich wczesnego wykrycia
i leczenia oraz utrwalały prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia.
30

7. Stan sanitarny ogółu nadzorowanych obiektów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów
do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych w roku 2020 był na poziomie akceptowalnym. Osiągane jest to m. in. poprzez modernizację obiektów oraz wprowadzanie
systemów zapewnienia jakości. W celu zapewnienia przez przedsiębiorców właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności nadzór nad w/w obiektami w dalszym ciągu
będzie kontynuowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8. Analiza wyników działań prowadzonych na terenie powiatu wskazuje, że sytuacja epidemiczna nie jest stabilna spowodowana koronowirusem SARS-CoV-2. Wymagało to i w
dalszym ciągu wymaga podejmowania szeregu działań zapobiegawczych(kierowanie osób
chorych do izolacji oraz osób z bliskiego kontaktu do kwarantanny) i kontrolnych w celu
zapewnienia mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa zdrowotnego i dlatego konieczne jest
kontynuowanie stałego systematycznego nadzoru, obejmującego działania prewencyjne,
monitoringowe i naprawcze.
9. W wyniku analizy dokumentacji otrzymanej do uzgodnienia oraz w wyniku
przeprowadzanych kontroli obiektów dopuszczanych do użytkowania, wydawano
w większości opinie bez zastrzeżeń lub z niewielkimi zastrzeżeniami, co potwierdza, że cel
sprawowania nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zawarty
w planach zasadniczych zamierzeń sekcji zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na rok
2020 został osiągnięty.
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