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Domy pomocy społecznej.
Hotele, motele, pensjonaty.
Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi
hotelarskie.
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne
zakłady, w których świadczonych jest łącznie więcej niż jedna z wyżej
wymienionych usług.
Inne obiekty użyteczności publicznej.
Kąpieliska i baseny kąpielowe.

Domy pomocy społecznej


W 2017 r. w ewidencji tutejszej stacji znajdował się 1 obiekt sklasyfikowany jako dom
pomocy społecznej oraz 2 placówki prywatne zapewniające całodobową opiekę.



Przeprowadzona kontrola Domu Pomocy Społecznej w Koninie, położonego przy ul.
Południowej 1 wykazała uchybienia pod względem jakości ciepłej wody użytkowej ze
względu na nadmierną kolonizację sieci bakteriami Legionella. Podejmowane przez

administrację DPS działania doprowadziły do usunięcia nadmiernej ilość bakterii Legionella
w ciepłej wodzie użytkowej .

W roku sprawozdawczym przeprowadzono również kontrole w obu
prywatnych placówkach zapewniających całodobową opiekę tj.:
w Domu Opieki „Tęczowa Dolina” w Starym Mieście przy ul.
Lisieckiej 95 oraz w Rodzinnym Domu Opieki Społecznej
w Grodźcu przy ul. Wiejskiej 70, których właścicielami są osoby
fizyczne. W jednej z ww. placówek stwierdzono nieprawidłowe
postępowanie z bielizną czystą i brudną. W związku z powyższym
właścicielkę obiektu ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w
wysokości 200 zł. Wydano również doraźne zalecenie dotyczące
stosowanie środka o właściwościach dezynfekcyjnych do prania
bielizny.

Pod nadzorem PSSE w Koninie znajdował się także Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Starszych w Koninie przy ul. Południowej 2, który prowadził swoją działalność jako ośrodek
wsparcia dziennego pobytu. Kontrola w 2017 r. nie wykazała nieprawidłowości.

W 2017 r. pod nadzorem znajdowało się 11 hoteli (5 w miastach i 6 w gminach). Przeprowadzono 12 kontroli
w 11 obiektach.
W stosunku do roku ubiegłego włączono do nadzoru 2 obiekty:
Hotel „Stara Gorzelnia” w Licheniu Starym i Hotel „Mikorzyn” w Mikorzynie .
W 2017 r. przeprowadzono w tej grupie obiektów 16 kontroli w 15 placówkach.
Wszystkie hotele w miastach są podłączone do wodociągów publicznych i do sieci kanalizacji miejskich.
W gminach wszystkie korzystają z wody wodociągów publicznych, 4 są podłączone do kanalizacji gminnej hotel „OSKAR” w Osieczy gm. Rzgów, przy autostradzie A-2 podłączony jest do lokalnej oczyszczalni
ekologicznej, którą obsługuje Autostrada Eksploatacja S.A., a hotel Niagara w Węglewie do własnego odbiornika
na nieczystości płynne .






Przeprowadzone kontrole wykazały wystarczającą ilość środków czystości. Pranie bielizna odbywało się
w pralniach zewnętrznych profesjonalnych.
Kołdry i poduszki dezynfekowane były w pralniach przynajmniej raz w roku oraz systematycznie
wymieniane na nowe.
Stan techniczny i sanitarny pomieszczeń mieszkalnych oraz zaplecza sanitarnego nie budził zastrzeżeń.

Pod nadzorem znajdują się również: jeden motel i trzy pensjonaty – wszystkie na terenie wiejskim.
Stan sanitarny i techniczny bez zastrzeżeń.

Ilość obiektów 94 (w miastach – 13, w gminach 81). Przeprowadzono 41 kontroli sanitarnych
w obiektach typu: sezonowe ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, agroturystyka, pokoje
gościnne.
Podczas kontroli poddawano ocenie:
 czystość i porządek w obiektach,
 stan techniczny, zaopatrzenie w wodę,
 gospodarkę ściekową,
 postępowanie z odpadami,
 pralnictwo,
 opracowane i wdrożone procedury higieniczne.
Nie stwierdzano uchybień co do stanu sanitarno-technicznego oraz porządkowego pomieszczeń
i urządzeń.
Pranie bielizny w większości ośrodków wypoczynkowych odbywała się w pralniach zewnętrznych,
natomiast w pozostałych we własnym zakresie w obiekcie.
Dezynfekcja kołder i poduszek przeprowadzana była w pralniach zewnętrznych lub we własnym
zakresie.
W 9 skontrolowanych obiektach (pokoje gościnne) wydano doraźne zalecenie dotyczące prania
bielizny pościelowej dla gości w proszku o właściwościach dezynfekcyjnych lub stosowania innej
metody dezynfekcji przedmiotowej pościeli.

Nadzorem w tej grupie objęto 321 obiektów wg poniższej tabeli.
Typ zakłady

Liczba
zakładów Liczba
zakładów % skontrolowanych
w ewidencji
skontrolowanych
obiektów

Fryzjerskie

179

29

16,2

Kosmetyczne

84

41

48,8

Tatuażu

2

2

100

Odnowy biologicznej

12

8

66,7

Inne
zakłady,
w
których
świadczona jest więcej
niż 1 z ww. usług
Razem

44

19

43,2

321

99

30,8

W 2017 r. nadzorem objęto 179 zakładów fryzjerskich, w których wykonywane są
jedynie usługi fryzjerskie bez perukarstwa i bez dodatkowej działalności.
Przeprowadzono 40 kontroli w 29 obiektach. W stosunku do ubiegłego roku liczba obiektów zwiększyła się o 2
obiekty.
Po przeprowadzonych kontrolach w 9 obiektach wydano zalecenia pokontrolne dotyczące:


prowadzenia rejestru przychodu/rozchodu środków dezynfekcyjnych lub innego rodzaju dokumentów, na
podstawie których można ocenić czy środki znajdujące się w obiekcie stosowane są na bieżąco;



opracowania i wdrożenia procedury regulującej sposób postępowania na wypadek przerwania ciągłości
tkanki ludzkiej przy świadczeniu usług z wykorzystaniem narzędzi wielorazowego użycia;



konieczności prania bielizny wielorazowego użycia w proszku o właściwościach dezynfekcyjnych lub

stosowaniu innej metody dezynfekcji bielizny;


opisania pojemnika stosowanego do dezynfekcji zanurzeniowej nazwą środka, jego stężeniem, datą
sporządzenia i nazwiskiem osoby przygotowującej;



stosowania właściwego środka dezynfekcyjnego.

Zakłady kosmetyczne
Nadzorem objęto 84 zakłady , w których przeprowadzono 72 kontrole.
Podczas kontroli przeprowadzanych w roku sprawozdawczym stwierdzono nieprawidłowości w 2 obiektach.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:


braku procedur higienicznych,



nie wdrożenia procedury ”mycia i dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni”,



niewłaściwego stanu sanitarnego i porządkowego.

Za powyższe uchybienia ukarano 2 właścicieli zakładów kosmetycznych mandatami karnymi na kwotę 200 zł.
W roku sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie wpłynęła
1 interwencja dotycząca sprzedaży na aukcjach Allegro kartridży (igły sterylne) do makijażu permanentnego bez
instrukcji obsługi w języku polskim oraz brakiem terminu ważności.
W związku z powyższym została przeprowadzona kontrola sanitarna w przedmiotowym obiekcie, w wyniku
której stwierdzono, iż strona prowadzi działalność w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej, działalności
edukacyjnej i kosmetycznej. W zakładzie odnotowano tylko 2 szt. igieł (kartridży) posiadających aktualny termin
ważności; stwierdzono natomiast brak instrukcji w języku polskim.
Zobowiązano przedsiębiorcę do stosowania wyrobów zawierających informacje
poinformowano skarżącego o podjętych czynnościach i ustaleniach.

w języku polskim oraz

Ponadto po przeprowadzonych kontrolach w gabinetach kosmetycznych wystosowano 18 wystąpień
z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi:


prowadzenia rejestru przychodu/rozchodu środków dezynfekcyjnych lub innego rodzaju dokumentów,
na podstawie których można ocenić czy środki znajdujące



testów biologicznych i chemicznych, których stosowanie jest skuteczną metodą kontroli sterylizacji,
zapewniającą bezpieczeństwo klientom korzystającym z usług kosmetycznych;





uszczegółowienia i uzupełnienia procedur higienicznych oraz procedur regulujących sposób
postępowania na wypadek przerwania ciągłości tkanki ludzkiej przy świadczeniu usług
z wykorzystaniem narzędzi wielorazowego użycia;
traktowania odpadów o ostrych końcach i krawędziach oraz miękkich zanieczyszczonych materiałem
biologicznym jako odpad niebezpieczny zakaźny o kodzie 18 01 03 i postępowania z nim stosując jako
wytyczne rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975);



prania bielizny wielokrotnego użytku w środku o właściwościach dezynfekcyjnych bądź stosowania
innej metody dezynfekcji bielizny;



przedstawienia dowodów świadczących o sterylności produktów (kartridży do makijażu permanentnego)
lub wycofaniu ich z użycia i zastąpieniu produktem sterylnym;



opisywania myjki ultradźwiękowej nazwą środka, datą sporządzenia, stężeniem oraz podpisem osoby
sporządzającej roztwór;



opisywania opakowań kosmetyków datą ich otwarcia;



stosowania do zabiegów wyrobów jednorazowego użytku zawierających informacje w języku polskim.





W 2017 r. nadzorem objęto 48 obiektów w kategorii obiekty kulturalne i widowiskowe,
sportowe, składowiska odpadów, stacje paliw, pralnie, magle, zakłady pogrzebowe.
Przeprowadzono 60 kontroli
Dokonano kontroli 23 obiektów w tej grupie. Oceniono je pozytywnie.

Grupy obiektów

Lp.

Miasto

Wieś

Razem

1.

Obiekty kulturalne

8

1

9

2.

Obiekty sportowe

12

4

16

3.

Magle

1

0

1

4.

Składowiska odpadów

2

2

4

6.

Stacje paliw

0

2

2

7.

Pralnie

3

1

4

8

Zakłady pogrzebowe

7

5

12





W roku 2017 nadzorem objęto 11 miejsc wykorzystywanych do kąpieli
zgłoszonych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie,
zlokalizowanych nad 8 jeziorami powiatu i m. Konina.

Wyniki badań wód tych miejsc do kąpieli oraz oględziny plaż w miesiącach lipcu
i sierpniu 2017 r. nie budziły zastrzeżeń.



W 2016 r. nadzorem objęto 6 basenów
kąpielowych krytych (odkrytych brak),
w tym 3 jednonieckowe.



Do badań pobrano ogółem 297 próbek,
przeprowadzono 75 kontroli.



Jakość wody w nadzorowanych basenach
oceniono pozytywnie.

