Warunki dot. stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami
Kontrolowane zagadnienia
wypoczynek zgłoszony do Kuratora Oświaty

Podstawa prawna
(Dz.U.2016.452) § 2 1)

obóz posiada stałą infrastrukturę ( wymienić jaką ): …………………..
rozmieszczenie poszczególnych części obozu zgodne z planem sytuacyjnym
zagospodarowania terenu przeznaczonego pod obóz
Źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi
……………………………………………………………………………
jakość wody do spożycia przez ludzi odpowiada wymaganiom

(Dz.U.2015.1989) §2 2)

miejsce gromadzenia odpadów stałych oddalone co najmniej 20 m od części
mieszkalnej, kuchni, punktu pobierania wody i kąpieliska
miejsce i urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym

(Dz.U.2016.250 ze zm.) art.5 ust.1 6)
(Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust.1 5)

sposób postępowania z odpadami stałymi oraz ściekami, w szczególności segregacja, przechowywanie na terenie obozu, usuwanie i unieszkodliwianie od(Dz.U.2016.250 ze zm.) art.5 ust.1.i ust. 6, art.6 ust.1 6)
padów komunalnych uzgodnienie z wydziałem ochrony środowiska urzędu
gminy
umowa ze specjalistyczną firmą na wywóz odpadów stałych:
(Dz.U.2016.250 ze zm.) art.5 ust.1; art.6 ust.1 6)
……………………………………………………………………………..…
Część mieszkalna obozu:
namioty wyposażone w:……………………………………………………..
pomiędzy łóżkami (kanadyjkami, pryczami) zachowany swobodny dostęp
przynajmniej z jednej strony
plecaki, odzież i inne przedmioty przechowywane prawidłowo
świetlica wyposażona w: ………………..…………………………………
Część sanitarna:
zapewniona zimna woda bieżąca
zapewniona zimna dowożona
zapewniona zimna czerpana ze źródła (jakiego)
……………………………………………………………………….
zapewniona ciepła woda bieżąca
dostęp do ciepłej wody (w jaki sposób)
……………………………………………………………………….
pomieszczenia / namioty sanitarne wyposażone w:
…………………………………….…………………… ………………
zapewniono sanitariaty ekologiczne / latryny / ustępy stałe
wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej
pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym
Pomieszczenia porządkowe: ……………………………………………………
(jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego)

przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe
Opieka medyczna zapewniona na obozie
obóz posiada gabinet opieki medycznej / ambulatorium / inna forma opieki
medycznej (jaka)……………………………………..
Pokoje chorych:
Pokój/pokoje chorych wyposażone w: ………………………………………………
System pierwszej pomocy:
w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje
udzielania pierwszej pomocy.
Stan zdrowia uczestników:
liczba i rodzaj zachorowań………………………………...........................
liczba przypadków hospitalizacji (data i przyczyna) ……………………………..
liczba i rodzaj wypadków i urazów…………………………………………….
liczba przypadków zatruć pokarmowych : ………………………………….
Żywienie uczestników wypoczynku:
posiłki przygotowywane na miejscu / dowożone / zapewnione poza obozem
(gdzie) …………………………………
miejsce korzystania z posiłków: ………………………………………………
menażki, kubki i sztućce użytkowane indywidualnie przez uczestników przechowywane prawidłowo
placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia

(Dz.U.2017.149) art. 62-64 8)

boiska i tereny do gier sportowych zapewniają bezpieczne użytkowanie

(Dz.U.2003.6.69 ze zm.) § 7,§ 31 ust. 3, § 31 ust. 6 4)

Urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno - technicznym

(Dz.U.2003.6.69 ze zm.) § 9 ust.3, § 31 ust.3 4)

Kąpielisko własne/ogólnodostępne:
wydzielone miejsce do kąpieli

(Dz.U.2016.1602) 3)

jakość wody w kąpielisku odpowiada wymaganiom

(Dz.U.2016.1602) zał. 1 3)

Palenie tytoniu:
przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu

(Dz.U.2017.957) art. 5 ust. 1 7)

w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i gra(Dz.U.2017.957 ) art. 5 ust. 1 7)
ficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń:
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia utrzymane w porządku i czystości

(Dz.U.2016.250 ze zm.) art.5 ust.1 6)
(Dz.U.2016.1866 ze zm.) art. 22 ust. 5)

1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz.U.2016.452).

2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U.2015.1989).

3)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenie nadzoru nad jakością wody w
kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2016.1602).

4)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69).

5)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016.1866).

6)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250).

7)

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz.U.2017.957).

8)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149.).

