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#BezpieczneFerie
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. 

Jak co roku celem 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego 

jest to, aby dzieci mogły 

cieszyć się z 

bezpiecznych ferii 

zimowych

Działania te realizowane 

są dwutorowo poprzez 

sprawowanie nadzoru 

nad warunkami higieny 

wypoczynku i rekreacji

#nadzór

oraz poprzez edukację 

zdrowotną, promocję 

zdrowia i profilaktykę 

chorób

#edukacja
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FERIE ZIMOWE – RADOŚĆ DLA DZIECI,
WYZWANIE DLA SŁUŻB PUBLICZNYCH, W TYM:

 Kuratorium

 Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Policji

 Państwowej Straży Pożarnej

 GOPR, WOPR
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Kalendarz ferii zimowych w 2019 r.

Data - 2019 r. Województwa 

14 – 27 stycznia
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 

wielkopolskie

21 stycznia – 3 lutego podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

11 – 24 lutego lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
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W 2019 roku Ferie zimowe obejmą:

ponad 4,6 mln uczniów w całym kraju z 23 598 
szkół dla dzieci i młodzieży

Organizator wypoczynku  (zimowiska, obozu, 
kolonii itp.) jest obowiązany zgłosić kuratorowi 
oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku 
albo ze względu na lokalizację wypoczynku dla 
organizatorów z poza RP, zamiar zorganizowania 
wypoczynku.

Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po 
umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie 
wypoczynku - dostępnej na stronie
www.wypoczynek.men.gov.pl
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Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad 

warunkami higieny wypoczynku i rekreacji

#NADZÓR
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Kontrolowane obszary:

 Warunki sanitarno-higienicznych miejsc 
wypoczynku

 Bezpieczeństwo żywności i żywienia

 Jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi

 Obiekty/tereny, w tym pływalnie

 Badania dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych

 Opieka medyczna

 Zachorowania/zatrucia/urazy

 Przestrzeganie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii
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WARUNKI ORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU 
ZIMOWEGO:

OBIEKT /TEREN 
spełnia wymagania w zakresie m.in. 
bezpieczeństwa:

 ochrony przeciwpożarowej

 warunków higieniczno-sanitarnych

 ochrony środowiska

 dostosowany do potrzeb niepełnosprawności 
uczestników 
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Współpraca 

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał do MEN 
stanowiska dotyczące:

 Obowiązku posiadania przez kadrę badań 
sanitarno-epidemiologicznych lub innej 
obowiązującej formy dokumentu wydanego 
przez lekarza

 Szczepień ochronnych uczestników wypoczynku

Informacja zamieszczona w bazie wypoczynku 
MEN w zakładce Służby 
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WARUNKI ZAKWATEROWANIA (minimum) –

obiekty hotelowe, obiekty wykorzystywane 
okazjonalnie

Wskaźnik powierzchni pomieszczeń na 
1 uczestnika: min. 2,5m²/1 osobę

Wyposażenie pokoi: 

 łóżka z pościelą, szafki lub półki przyłóżkowe, 
stół, krzesła, wieszaki na odzież wierzchnią, 
lustro, kosz na śmieci dostosowane do liczby 
uczestników.

 Zachowanie bezpiecznych odstępów między 
łóżkami w pokoju, tj. 50-60 cm.

 Meble i wyposażenie sprawne, w dobrym stanie 
technicznym i higienicznym, estetyczne.

 Pościel czysta, prawidłowo przechowywana
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WARUNKI SANITARNE (minimum)

Podstawowe wyposażenie węzła 
sanitarnohigienicznego: 
natrysk lub wanna, umywalka z blatem lub półką, 
WC, środki higieny osobistej (dozownik do płynnego 
mydła, ręczniki jednorazowe i papier toaletowy), 
wieszak na ręcznik, lustro z górnym lub bocznym 
oświetleniem, uniwersalne gniazdko elektryczne 
z osłoną, przykrywany pojemnik na śmieci

Max. liczba 15 osób przypadająca na 1 węzeł 
higieniczno-sanitarny
Dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Pomieszczenia sanitarne estetyczne, w dobrym 
stanie technicznym, posiadające odpowiednią 
wentylację, powierzchnię ścian i podłóg 
odporną na działanie wilgoci i środki 
dezynfekcyjne

Armatura sanitarna kompletna, sprawna 
technicznie i czysta
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SPORT I REKREACJA

Pomieszczenia oraz miejsca wyznaczone do 
ćwiczeń sportowych, gier i zabaw, zaopatrzone 
w tablice informacyjne określające zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 
sportowego

OPIEKA MEDYCZNA

 Warianty zapewnienia opieki medycznej: na 
miejscu, „na telefon”, bądź 
w pobliskim zakładzie opieki zdrowotnej.

 Wydzielony, odpowiednio wyposażony pokój 
chorych z odrębnym węzłem 

 higieniczno - sanitarnym – w.h.s.(lub 
możliwością wydzielenia i oznakowania 
odrębnego w.h.s.).

 Apteczki pierwszej pomocy wyposażone we 
właściwe środki oraz instrukcję udzielania 
pierwszej pomocy
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Bezpieczeństwo żywności i 

żywienia

Należy:

 Pamiętać o higienie i myciu rąk

 Chronić żywność przed zanieczyszczeniem

 Myć dokładnie owoce i warzywa przed 
spożyciem

 Sprawdzać daty przydatności do spożycia 
produktów żywnościowych

 Przechowywać żywność we właściwych 
warunkach, szczególnie żywności nietrwałej 
mikrobiologicznie (np. lodów, ciast, produktów 
i wyrobów mięsnych, mleka i produktów 
mlecznych, sałatek etc.), która powinna być 
przechowywana w warunkach chłodniczych -
zgodnie z informacją na etykiecie produktów 
spożywczych 



14Bezpieczeństwo żywności i żywienia

 Nie należy kupować żywności niewiadomego 
pochodzenia, z nielegalnych źródeł (od 
nieznanych wytwórców i przygodnych 
sprzedawców)

 Żywność znajdująca się w obrocie nie może być 
niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności 
na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji ponoszą właściciele zakładów 
żywności i żywienia (prawo żywnościowe)
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W okresie ferii wzmocniony nadzór w zakresie 
bezpieczeństwa żywności i żywienia nad obiektami, 
w których organizowany jest wypoczynek zimowy

W przypadku:

 wystąpienia dolegliwości po spożyciu produktów 
spożywczych – należy zgłosić się do lekarza;

 Zauważenia nieprawidłowości higieniczno-
sanitarnych - uwagi należy zgłosić właścicielowi 
lub pracownikom obiektu oraz powiadomić 
terenowo właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego, który 
nadzoruje ten obiekt (dane teleadresowe można 
znaleźć na stronie internetowej 
https://gis.gov.pl/problem/). 



16Woda przeznaczona do spożycia przez 
ludzi

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w 

podmiocie organizującym ferie zimowe spełnia 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

poz. 2294) 

– podmiot organizujący ferie zimowe powinien 

dysponować wynikami badań jakości wody 

wykonanymi w laboratoriach Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub laboratoriach o udokumentowanym 

systemie jakości prowadzonych badań wody, 

zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną. 
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Komunikat z informacjami o jakości wody na pływalni

powinien być umieszczony na tablicy informacyjnej w 

miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących 

się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na 

stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona
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Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o: 

 spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych 
w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach 
dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych 
i / lub fizykochemicznych

 podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym 
terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do wymagań 
określonych w rozporządzeniu

 ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego - zgodnie 
z § 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor 
sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny jakości wody na 
pływalni, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom.
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Działalność oświatowo-zdrowotna 

#EDUKACJA

Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań
zdrowotnych w zakresie:

 czynników szkodliwych dla zdrowia 

 popularyzowania zasad higieny i racjonalnego 
żywienia

 promocja aktywnego wypoczynku

 metod zapobiegania chorobom

 umiejętności udzielania pierwszej pomocy
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Prawidłowe odżywianie

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 
Dzieci i Młodzieży 

opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia

 Promowanie prawidłowego odżywiania – ferie 
powinny motywować do aktywnego wypoczynku 
i zdrowej diety 

 Uwzględnienie podstawowych zasad diety dzieci 
i młodzieży - regularne posiłki (5 posiłków co 3-4 
godziny) 
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Dieta:

 nieprzetworzone warzywa i owoce – jak 
najczęściej i jak najwięcej

 produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste 

 codziennie 3-4 szklanki mleka (i/lub jogurty 
naturalne, kefiry, częściowo sery)

 ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja oraz 
chude mięso 

 ważne: pamiętać o piciu wody do posiłku 
i między posiłkami, zamiast słodzonych napojów
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Prawidłowe odżywianie

Ograniczanie spożycia:

 tłuszczów zwierzęcych (zastępować olejami 
roślinnymi)

 cukru, słodyczy i słodkich napojów, 
a zastępowanie owocami i orzechami

 minimalizować dosalanie potraw oraz unikać 
słonych przekąsek i produktów typu fast food
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Promocja zdrowia

 Zachęcamy opiekunów oraz dzieci i młodzież do 
działań na rzecz własnego zdrowia

 Przygotowujemy materiały edukacyjne 
dedykowane najmłodszym i ich opiekunom, w 
tym infografiki i materiały audiowizualne, w wersji 
drukowanej i elektronicznej

 Realizujemy kampanię informacyjno-edukacyjną 
w mediach społecznościowych
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Nie istnieje bezpieczny lód! 

Należy unikać wchodzenia na zamarznięte 
akweny wodne!

Zachowanie w przypadku załamania się lodu 
(pod samym sobą):

 Nie wykonywać gwałtownych ruchów

 Natychmiast rozpocząć wzywanie pomocy 

 Próbować wydostać się na lód w kierunku 
z którego się przyszło

 Jeżeli lód nie będzie się załamywał postarać się 
wydostać na niego 

 Jeżeli nie można wydostać się na lód należy 
pozostać bez ruchu i kontynuować wzywanie 
pomoc



25

Zachowanie w przypadku załamanie się lodu 
(pod inną osoba):

 Wezwać pomoc 
 Zawiadomić służby ratunkowe przez osoby trzecie
 Staraj się udzielić pomocy z brzegu
 Niosąc pomoc nie wolno biec po lodzie
 Nie zbliżać się zbytnio do miejsca wypadku bez 

potrzebnego sprzętu ratunkowego 
i asekuracyjnego

 Do akcji ratunkowej przystąpić jak najszybciej, 
ze względu na gwałtowne wytracenie ciepła przez 
ratowanego

 Wykorzystać do akcji ratowniczej każdy możliwy 
środek ratowniczy i znany sposób

 Do osoby tonącej podchodzić na czworaka, 
czołgając się lub pełzając

 Unikać wchodzenia na cienki lód
 W przypadku dostania się tonącego pod pokrywę 

lodową, do akcji przystępować tylko wyposażony 
w odpowiedni sprzęt
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Postępowanie po wydobyciu ratowanego 
na brzeg:
t
 Zapewnienie wyciągniętej osobie natychmiastowe 

znalezienie się w ciepłym pomieszczeniu 

 W celu rozgrzania uratowanego okryć go kocami 
lub ubraniami

 Podać osłodzony napój lub wodę

 Nie podawać alkoholu

 Jeżeli osoba jest nieprzytomna, należy ocenić jej 
stan i przystąpić do akcji resuscytacyjnej
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Zapisz dziecku w telefonie podstawowe 
numery telefonów alarmowych:

 112 - numer alarmowy

 985 lub 601-100-300 - numery 
alarmowe GOPR/TOPR 

 601-100-100 - numer alarmowy 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 
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Kontrolowane obszary:

 Badania dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych

 Opieka medyczna

 Zachorowania/zatrucia/urazy

 Przestrzeganie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii

Skuteczność 

działań GIS w 

mediach 

społecznościowych
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Działalność oświatowo-zdrowotna – działania GIS w ramach akcji 

Patent na bezpieczne ferie
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Działalność oświatowo-zdrowotna – działania GIS w ramach akcji 

Odmrożenie a hipotermia (wychłodzenie) 
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Działalność oświatowo-zdrowotna – działania GIS w ramach akcji 

Patent na bezpieczne ferie - Lodowisko
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Działalność oświatowo-zdrowotna – działania GIS w ramach akcji 

UWAGA. Silne mrozy. Ostrzeżenie
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Działalność oświatowo-zdrowotna – działania GIS w ramach akcji 

Popularyzowanie informacji o wszawicy



34ZAGROŻENIA!!!!  UŻYWKI, SUBSTANCJE 
PSYCHOTROPOWE – NOWE NARKOTYKI

Niebezpieczeństwa konsumpcji nowych 
narkotyków przez uczniów:

 w celach rozrywkowych
 z ciekawości
 chęci uatrakcyjnienia zabawy 
 upodobnienia się do grupy rówieśniczej

 GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY I 
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI skierowali 
list do rodziców dzieci i młodzieży. 

 Minister Edukacji Narodowej zwróciła się z 
prośbą do dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów 
uczniów ze specjalnym listem Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta 
Głównego Policji



35ZAGROŻENIA!!!!  UŻYWKI, SUBSTANCJE 
PSYCHOTROPOWE – NOWE NARKOTYKI

Za duży odsetek zgonów odpowiadają 
syntetyczne opioidy działające podobnie do 
heroiny upośledzając układ oddechowy

Niebezpieczne są także:

 substancje stymulujące, podobne do amfetaminy 
i kokainy

 substancje imitujące działanie marihuany 

 Uwaga na: katynony (stymulanty) oraz 
syntetyczne kannabinoidy (imitujące działanie 
marihuany i haszyszu)



36ZAGROŻENIA!!!!  UŻYWKI, SUBSTANCJE 
PSYCHOTROPOWE - DOPALACZE

W 2018 r. stwierdzono:

 65 (w 2017 r. - 27) przypadków zgonów z 
powodu zażycia nowych narkotyków, w tym:

 9 przypadków stanowili uczniowie w wieku od 14 
do 19 lat.

Zatrucia dopalaczami         Liczba przypadków

ROK 2017 4 324

ROK 2018 4 257

ZAGROŻENIA!!!!  UŻYWKI, SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE –
NOWE NARKOTYKI
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#NADZÓR + #EDUKACJA 

= #BezpieczneFerie
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#BezpieczneFerie2019


