Wypoczynek letni 2018r.
W 2018 roku na terenie Gdańska zorganizowano 171 turnusów wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży, w tym:
➢
➢

111 turnusów w formie półkolonii,
60 turnusów w formie kolonii lub obozu.
Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 18555 dzieci i młodzieży.
W półkoloniach uczestniczyło 5177 dzieci i młodzieży, w koloniach - 1531 dzieci

i młodzieży, w formie obozu pod namiotami wzięło udział 11847 uczestników.
Półkolonie organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach
sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej.
Kolonie

zorganizowane

były

w

granicach

administracyjnych

m.

Gdańska

w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach
młodzieżowych, ośrodkach sportowych.
W formie obozu pod namiotami z okazji 100 lecia ZHP zorganizowano Ogólnopolski
Zlot Związku Harcerstwa Polskiego „Gdańsk 2018” na terenie Miasteczka Zlotowego ZHP, na
Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
Oferowany uczestnikom wypoczynku program zajęć był wyjątkowo ciekawy,
różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne,
plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.
Przeprowadzono ogółem 171 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz.
Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika
(w przypadku korzystania z kąpieliska). Z wyżywienia skorzystało 1531 uczestników kolonii
oraz 3805 uczestników półkolonii. Większość organizatorów zapewniło dzieciom i młodzieży
stały dostęp do wody i napojów. Podczas Ogólnopolskiego Zlotu ZHP uczestnicy wypoczynku
przygotowywali posiłki we własnym zakresie. Na terenie obozu zorganizowane zostały
supermarkety zlotowe, w których harcerze nabywali środki spożywcze do przygotowania
całodniowego wyżywienia.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie warunków pobytu. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży na
jednym turnusie wypoczynku stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne, które

dotyczyły niezachowania czystości bieżącej w zakładzie oraz nieprawidłowo odłożonych
próbek żywnościowych. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną
grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 200 zł.
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wpłynęła jedna
(niepotwierdzona) interwencja telefoniczna dotycząca warunków pobytu harcerzy na terenie
Ogólnopolskiego Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przed rozpoczęciem sezonu
letniego 2018r. podjął działania profilaktyczne i prewencyjne zmierzające do zapewnienia
bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży. Z uwagi na planowany Ogólnopolski Zlot
ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w dniach od 6 do 16 sierpnia 2018 pracownicy Sekcji Oświaty
Zdrowotnej

i Promocji Zdrowia we współpracy z Oddziałem Przeciwepidemicznym,

Oddziałem Higieny Żywności, Żywienia
edukacyjne

(plakaty)

dotyczące

i Przedmiotów Użytku

bezpiecznego

wypoczynku

opracowali materiały

oraz

dobrych

praktyk

żywieniowych i higienicznych przy przygotowywaniu posiłków, udostępniono także materiały
edukacyjne w formie elektronicznej pt. „bezpieczny wypoczynek” w aplikacji mobilnej „The
Event App by EventsAIR”.
Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili szkolenie
dla 17 komendantów chorągwi z całej Polski z zakresu bezpiecznego wypoczynku, żywienia
dzieci i młodzieży, wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie, szkodliwości palenia
tytoniu, promieniowania UV profilaktyki chorób zakaźnych. Omówili informacje zawarte
w aplikacji mobilnej oraz materiały edukacyjne, które otrzymali komendanci. Przeprowadzili
również dystrybucję materiałów edukacyjnych dla każdej chorągwi (ulotki dla
z

każdej

40 osobowych grup w danej chorągwi). Ponadto przekazali po 50 sztuk plakatów

dotyczących ostrożności w czasie burzy i profilaktyki WZW A, do rozwieszenia na terenie
zlotu.
W placówkach przedstawiciele Inspektora Sanitarnego oprócz czynności kontrolnych
przekazywali wszystkim organizatorom wypoczynku ulotki dotyczące szkodliwości dopalaczy
i palenia tytoniu, profilaktyki wszawicy, czerniaka i WZW B i C, pierwszej pomocy
przedmedycznej, promieniowania słonecznego, kleszczy i żmii, zatruć pokarmowych i zatruć
grzybami, zachowania w czasie burzy, bezpiecznej kąpieli.

