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Lublin, dnia 19.M.2O21 r.
(mhi6cow!66 i dat )

i 2ywienia nr upowaznienia
Zyienia nr upowaanienia

PROTOKoL KONTROLI ilr HK9020.1.r {.21021.k2

pzeprou/adzonej pzez Adele Markiewicz - Oddzial Higieny 2ywnosci
K.O57.2.24.2O21, Malgozate tetowske - Oddziat Higieny ZywnoSci i
K.O57.2.23.2021.
(inie i oa ktko, korn&La oiganh,c na, nr updamienia do wy*@Wania czmno,lsi konl/oht}rch)

Pracournika (.6rv) uporaZnioneso Gycft) pzez Panstworvego Poflidoflego lnspektora Sanitamego
w Lublinie
(nazva oqenu Pangf,qotoj ,rspgk i Sarncrr€r)

Kontrole pzeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 usll ustawy z dnia 14 marca '1985 r. o Pahstworvej
lnspekcji Sanitamej(Dz. U.22021r., poz. 195) w zwiezku z art 67S l oraz art.68S 1iS2 ustawy z dnia 14
czerwca 't960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2O2O t., p@..256 ze zm.).

r. TNFoRtAcJE DOTY(:Z CE KONTROLOWANEGO PODilOru

1. Podmiotkontroloflany

Blok irywienia w Pzedszkolu Nr 13 w Lublinie ul. Okzei 9, 2G'128 Lublin

Podlega: Uzqd Miasta Lublin
(,f,f,a nazwdafiasltelefonffi/Wta effitonk,zna)

2. lnformacja dotyczeca kontrolowanego obiektu

Przedszkole Nr 13, u!. Okrzei 9, 20-128 Lublin

Podlega: Unqd Miasta Lublin
(,€#la nezwe/d@',defoafi.lfE/,f,,czl. eHdo,,ienafidzai pro,v*oaet.bk,,'l,1o6g)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odporyviedzialna za pzestzeganie wymagah

Pzedszkole Nr {3, ul. Okrzei 9, 20-128 Lublin

Podlega: Urzqd Miasta Lublin

(lnie i ha *tkallpfla nafia (hwswtugan z#Wie,sktut Uzy8dka s,,,(i ctttihaj wyrnieni,wsEydtich wq6lnw)

(adr8 z.mlekadalrie.tzw (w pt4Nku q6*i q ifrBj.drEsy zrzrbsztarra r6.ys&i:h yE4tffi*/Htutlwla ffi@iczr'6,)

4. NlP946-266-96{2 REGON:-

5 .Osoba kierujqca podmiotem kontrolowanym:

Pani Violetta Kowalik - DyreKor Przedszkola

(inb Ina kl.or''tranowkko)

6.Osoba upo\ira2niona pisemnie do rcp,Ezento ania kontrolos€nego podmiotu'

nie dotyczy
(il',ie i nazvkffianow*tl@ld e upowa2niaje.Ego,tlab wydanla upta2niqrdhr)

7.lnne osoby, w obecnosci kt6rych pzeprowadzono kontrole'

nie dotyczy
(inb i n@wk ko&dh0*vittuinr,6)

[. TNFORTAC.IE DOTYGZACE KONTROLT

1. Data igodzina rozpoczecia kontroli 19.04.2021 r. godz.12:45
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2. Data otzymania pzez konfohranego zauriadomienia o kontroli' nie dotvczv.

3. Przyczyna odsqpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakohczenia kontroli 19.04.202'l r. godz. 13:30

5. Czas kontroli obszaru, w K6rym stwierdzono nieprawidlo osci* nie dotyczy.

6. Zakres pzedmiobvy kontroli: pzestrzeganie wymog6vv zawartych w Rozpozqdzeniu Rady Ministr6w
z dnia 19 matc€ 2o21t. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakaz6w w zwi?E.ku
z wysqpieniem stanu epidemii (Dz. U-22O21r. poz.512zezrn.l.

7. Vwposa2enie ua/E podczas kontroli * Zestauv Komputerowy: lW 9-92131224
( nozwo wyp6oiEnio/nr idenff acyjnyt

8. Podczas konholi wykonano pomiary, badania lub pobrano pr6bki do badai laboratoryjnych"
- nr i nzwa protokolu/6w* nie dotyczy

9. Podczas konholi wykonano zapis drwieku lub obrazu'nie dotyczy.

10. Korzystano* z wynik6w bada ipomiar6yv: nie dotyczy.

1 1 . Dokumenv oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy,

'l2.Vwkaz dokument6w zateczonych do protokolu kontroli": nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypelniono formulaze kontroli- nr nie dotyczy.

III. UI'YNIKI KONTROLI

1. lnbrmacje o konEolorranym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne inbrmacje istotne
dla ustaleh kontroli

Nie dotyczy

2. lnfurmacje istotne dla ustalefi kontroli np. stwierdzenia dotyczqce stanu technicznego podmiotu/obieKu,
stenu sanitamo+igienicznego

Kontrola sanitama pzeprouradzona pzez pracownik6yv Oddziafu Higieny Zywnosci i awienia celem
stwierdzenia pzestzegania zapis6w RozpozEdzenia Rady Ministr6w z dnia 19 rnarca 2020r. w sprawie
ustano^rienia okreglonych ograniczeh, nakaz6w w zwiqzku z wyshpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2O21r.
poz. 512 ze zm.) oraz wytycznych MEN, MZ, GIS dla pzedszkoli.

Podczas konfoli stl,ierdzono, 2e prry wejsciu do budynku pzedszkola zapeurniono pojemnik

z plynem do dezynhkcji rek z aktralnym brminem waznosci. Na dra iach wejsciowych widnieje informacja
o koniecznosci zaslaniania okolkry nosa i ust oraz zacho,vaniu dystansu spolecznego. Praco nicy
pzedszkola poruszajqcy sie po pomieszczeniach wsp6lnych posiadaje zakryte usta i nos. Rodzice
pzyproradzajq dzieci do korytaza komunikacyjnego, z zachorraniem odleglosci. W plac6wce wdro2ono
dodatkorye dzialania w zwiqzku z tMajqcq pandemiE koronawirusa SARS-CoV-2. Okazano do wglqdu
dokument pt. Procedura dotyczqca dzialaf profilaktycznych minimalizujqcych ryzyko zaka2enia
koronawirusem SARS-CoV-2 wywolujeceSo chorobe COVltF19. Porry2sza procedura stanowi
uzupelnienie do procedur HACCP oboiriqzujecych w plac6lvce. W dokumencie opracoiyano m.in.
procedure podwyzszenia standard6w bezpieczenstwa i higieny w procesach kuchennych. Ustialono
harmonogram dezynfekcji imycia pomieszczefi. Personel zostial wyposa2ony w Srodkiochrony osobistej-
jednorazo^,e rekawice oraz maski ochronne. Wedfug oswiadczenia Pani Dyrektor plac6wka zostala
doposazona w wirusoMjcze lampy.

Spo2ywanie po6ilk6tv pzez dzieci odbywa sie w salach pobytu. Dezynfekcja stolik6\ , i kzeselek odbywa
sie po ka2dym posilku. Dezynfekcja powiezchni dotykowych (klamki, porecze, wteczniki, iQ.)
dezynfekorrane sq na biezqco, kill€ razy dziennie. Do dezynEkcji porviezchni zapanyniono plyn Medisept
z aktualnym terminem waznosci. Dostawy towar6w Srodk6w spozywczych odbywajq siQ

w wyznaczonym miejscu - wejsciem dla dostaw. Dostawca nie kontaKuje sie z pErsonelem kuchni.
Pzeprorfladzone czynnosci kontrolne oftz ]ozmovvy z personelem pzedszkola tryl€zaly znejomocc
i stosowanie povvy2szych procedur.
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3.Nieprawidlourosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem pzepis6w prawnych, ld6re naruszono*

nie dotyczy.

4.Dorazne zalecenia, uwagi iwniogki' nie dotyczy.

lv.uwAcl t zAsTRzEzENtA os6B uczEsrr{rczAcycH w KoNTRoLT

1. Om6wiono wyniki kontroli, dokonanol-niodel€nene wpisu do ksiq2ki kontroli/d;iennika+ud$ry!'

2. \Ahi€sien€/nie wniesiono* uwag i zastzezetl do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupelnienia do protokolu -+ef,iEden€/nie naniesiono*"
@odac: nun* *ot y F&kotu, gtll€Slenia tub wyazy Uedne i b, l;lue je zasqpujq)

4. Za stvvierdzone nieprawidbwo6ci wymienione w protokole w czeSci lll pkt 3 lit. - nie nalo2ono/Bab*ene't
gzywne w drcdze mandatu kamego na -

(inie inazvisko,&ano isko) W WySOkOSCi - sbwnie - (n. na.datu kamego) - (@fiwa N€wna) -

z dnia -5. Upoflaznienie do nakladania gnwien w drodze mandatu karnego nr
wydane pzez -
(n wa qgfiu Patdl,qJej rnspefqis.rrf, Dq)

6. Osoba ukarana zostala pouczona o pftiwie odrnowy pzyjecra mandatu
Z tego prawa skozystala/nie skozystala* nie dotyczy

T.DaneosobyodrmwiajqcejpzyjQciamandatu,#?,0#.o?o*r,

8. Protok6l zostal spozqdzony w 2 jednobzmiqcych egzemplazach

9. Z tresciq protokolu kontoli zapoznano sig/aie€p€=nafie€iq *

10. Wprzy odmowy podpisania protokolu nale2y wpisac pow6d odmowy podpisania protokolu

DYii

(@yddy @6b o,€cnyd, @eN Lontofi)

Mlod asy steot

lek.
ska gr

(@yHrV poddlt konduiqcego (tch)

V. POTWERTZENIE ODB]ORU PROTOKOT.U

Protok6t sanitamej otzymabm(-am) w dniu 19.04.2021 r.

PRZEDSZITOLIj r\r I rj
ul. Oloaei 9, 20-12-q Lubli.,

tr'l. 87 747 2S bE' "'rriiF'rii-zs"'8i-asr

(aytehrt ,,4ttlt o6oby odffi,ahcEi p**At i p*a* pdniau)

W trakcie kontroli wyl€ry€tanelnie wykozystano fo rmularze kontroli'*..
(nazw@

POUGZENIE: W |€,,,,,inb 7 dni d d*y .*,Bczenia n iejszego o,oial<du *onboli ,,lpge zostad zgbszofle zastrzererxb do usl€r€,t slsnu
faklBnego.

WnlN k@ttdi hwq waru,ffiw sl<otfiobwanago @n/o,tu w czasb i mbjsf,'u twenia kontrdi.

Siona na kaldyn etapb ,p,s/,epowania na ,/",rwo W!4u w dolulmantaq? w sbatsrDiB ttraSari/ej staci sanliPrntp.epi.*nio/ogdnei.
* w W$acku odrytiethi ,Wawrcj mle2y wpis& 

"nh 
dotwy"

" ntelrraSorflg sk psri4

l"lYIit
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KLAUZULA INFOR ACYJiIA

Na podstawie a . 13 usi. 1 i 2 rozpozedzenis Parlamsntu EuropoFkisgo i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 t w 8prawi€
odrrony oa6b Eycznydr w zwi?ku z pzetwarzaniem danych osob yych i vy sprawie $vobodnsgo prz€plywu takich danych orez
ucfiylenh dyl3ktynry gt48rVlrE, daH amnego RODO, inbmutsmy, 2e:
1) AdminEffiBm danydl osoboflych jost Pafisttf,oury Powiatowy lrupsldor SaniEmy w Lublinic, daki zuan! A&ninisfrato,em,

z si.&ibt w Lubllnlc ul. Uniwatubck te 20{29 Luuln;
2) lnsp€ldor ochrDny danycfi irst doghpny pod adre8em emaili ix|@l$seJubli!,Dl;
3) PanirPena dane o€oborye bedq pzetwazans na podstawie ad.6 ust. I lit. cie oraz art 9 ust.2lit. h RODO, w z1{iqzku 2

przepisami Kodaksu poshpofirria adminisiacyitE@i
4) Odbiorcami Pani/Pana danych bedq osoby lub podmioty uprawnione na poddewie oboriqzujqcych pzepi86n pEwa;
5) Pani/Pana dane nie bedq pzekazy{ano do pafistvya trz€ciego lub oryanizacji miedzynarodorvych;
6) PeniiPene dene bedq przedrowftmne przez olGs niezbedny do r€alizaqicel&vokr€6lonych wpkt3, e nastepnb ardriwizof,ane

zgodnie z obowiqzuecymi pr:€pbami prawa;
7) Przysluguje PenUPanu prawo do:

a) dGtepu do danydr osobouydr PaniQrPana dotycz4cych,
b) sprostorania Pani,Pane danych Gobowych,
c) 2qdania od Ad?i4rstralora ogrankzsnia pzelrvazenia dsnych osobowych z zsstzareniem przypedk6uv, o kt6rych mowa

w art 18 ust I RODO;
8) Nb przy8tuguis Pani,Panu prawo do:

a) 2qdania usuniQ(:ie danych osoboflych,
b) 2qdanh przenczonia danych qqobowydr,
c) wnbsienia sprzeciwu, wobec pzetlyazania danych osoboq/clr;

9) W przypsdku poyzigia infomacji o nbzgodnym z prausm pzstuar:aniu danyafi osobo ych, przysluguia Pani/Panu praw
wnbiienia skargi do Prezesa UzQdu Ochrcny Danych (hoborrych w Warszawie, ul Stawki 2;

10) PaniiPana dane nis podl€galq zautomatyzoyvansmu podeimowaniu d€cyzii, w tym roflniot nie podbg€ie profiloffiniu.

lnloJlae nle dotyczy prr€fffirzanla danych cobouych dotyczqcych G6b prawrych, w lzczeg6lno6ci przed3hblotttu
bedQcysh Gobami prflnyml, w gm danych o firmlo I foImle pl.unej oraz danych kontaltou,ych osoby praunai.


