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OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW PIASKOWNIC

BEZPIECZNA ZABAWA W PIASKOWNICY
W zanieczyszczonym piasku mogą znajdować się liczne
chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki
i pasożyty, będące źródłem groźnych chorób zakaźnych
i pasożytniczych np. toksokarozy, toksoplazmozy,
tasiemczycy, glistnicy, lambliozy (gardiozy), grzybic
skóry i paznokci.
podstawowych
zasad
higieny
może
powodować

Nie
przestrzeganie
ww. zakażenia.
Narażenie, szczególnie małych dzieci na drobnoustroje chorobotwórcze, których
źródłem może być piasek z piaskownic można ograniczyć stosując się
do następujących zaleceń:

wymiana piasku w piaskownicach przed sezonem oraz dwukrotnie
w trakcie jego trwania (zalecenia GIS);
- zabezpieczenie placu zabaw przed dostępem zwierząt;
- zapewnienie dobrego stanu technicznego sprzętu (dokonywanie
przeglądów, naprawy, wymiany);
- systematyczna wizualna ocena piasku w piaskownicy, będąca podstawą
dodatkowej wymiany, jeżeli jego jakość i czystość budzi zastrzeżenia;
- zamieszczenie na terenie, na którym zlokalizowana jest piaskownica
informacji o zakazie przebywania obok i wprowadzania
do piaskownicy zwierząt (psów i kotów).
-

NALEŻY:
- dokładnie myć dziecku ręce przed jedzeniem, po zabawie w piaskownicy
i ze zwierzętami;
- dbać zawsze o to, aby miało krótko obcięte paznokcie, aby nie gromadził się
pod nimi piasek;
- pilnować aby maluch podczas zabawy w piaskownicy nie brał do buzi
foremek oraz brudnych rączek;
- zabezpieczać opatrunkiem powierzchowne
zranienia i otarcia na ciele dziecka;
- sprzątać nieczystości po zwierzętach;
- wybierać do zabawy dziecka piaskownice
nasłonecznione, zabezpieczone przed dostępem
zwierząt;
- w przypadku wystąpienia objawów chorobowych związanych z możliwością
zakażenia dziecka podczas pobytu w piaskownicy natychmiast zgłosić się
z dzieckiem do lekarza.

NIE WOLNO:
- podawać dziecku posiłków podczas zabawy
w piaskownicy;
- pozostawiać w piaskownicy i jej otoczeniu resztek
pokarmowych;
- dokarmiać zwierząt w pobliżu piaskownicy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.
informuje, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.) właściciel, posiadacz
lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją
w należytym stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym.
Art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 11, pkt 13 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.
1454 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek zapewnienia czystości
i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunków niezbędnych
do ich utrzymania, m. in. zapobiegając zanieczyszczeniu placów
i terenów otwartych, a także określając wymagania wobec osób
utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa
i czystości w miejscach publicznych.
Uchwalone przez rady miast/gmin regulaminy utrzymania czystości
i porządku będące aktem prawa miejscowego zawierają uregulowania
w tym zakresie.

Obowiązkiem wszystkich mieszkańców
jest przestrzeganie jego ustaleń i nakazów.

Przestrzeganie przez administratorów powyższych obowiązków
służy stworzeniu i utrzymaniu piaskownic bezpiecznych pod względem
budowlanym i sanitarnym.

