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PROTOKOL KONTROLI SANITARITEJ

Nr H2L6324.21.2020.M8 Lublin, dnia 25 .M.2020r.
(miejscowoit i dota)

Przeprowadzonej przez upowatinionego (-ych) przedstawiciela (-i) Panstwowego Wojewodzkiego/
cznego*) Inspektora Sanitamego w Lublinie

Magdaleng Bmherilczyk - Mlodszego Asystenta, numer upowa2rrienia do wykonywania crynnoSci
kontrolnych aak : K.Ol 22. I 5.2O20 ;
Adelg Markiewicz - Mlodszego Asystent4 nruner upowahienia do wykonywania czynnoSci
kontrolnych znak: K.0122.13.2020.

( imig i n@y,isko, stanowisko sluZbowe, nr upowqiniei do eynnoici kontrohrych )

Kontrolg przeprowadzono na podstawie afi. 4 i art.25 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.U.z20l9r.,poz.59zsznrt.)t),wzrxiEzkttz art67$ I orazart.
68$li$2ustawyzdnial4czenxca. 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego @2. U.
z 202Or. p2.256 z-e ar-\t). Sposob przeprowadzania konboli okreSla Procedura ur@owej kontroli
zywnofui oraz material6w i wyroMw pnemaczonych do kontaktu z 2ywnoSci4 PWBiUtl okreSlona
w zfrz4drzarin2) w 29lll9 Gl6wnego lnspektora Sanitamego z dnia 13 grudnia 2019r. zrnieniaj4cego
zarz4dzilte w sprawie proc.edury przeprowadzania urzgdowej kontroli zywnodci oraz material6w
i wyroMw przeznaczonych do kontaktu z ZywnoSciE.

Na podstawie -.+ i9 .,a I 1 -l+ L.e^--^- - A^:^ A 
-^-^ 
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Wt)'*) onz na podstawie art. 9 ust. 4 rczryorz$zenia Parlamentu
Europejskiego i Rady @E) 2017/625 z dnia l5 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzgdowych i innych
czynnoSci urzgdowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa Zywnodciowego
i paszowego ora2 zesad lstysz4cysh zdrowia i dobrostanu z*iez4l. zdrowia roSlin i Srodk6w ochrony
roSli4 zmieniaj qce roryrzyJzsnia Parlamentu Ernopejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE)
r 396DN5, (WE) nr 1069D0O9, (WE) nr 110712009, @E) nr trsll20l2, (JE) m 652n014, (JE)
20161429 i (IJE) 20l6DO3l, rozprz4dznnia Rady (WE) tu l/20[,5 i (WE) nr l099Dff)9 oraz
dyrektywy Rady 98/58/WE, l99l74l\NE" 2007143^l,IE, 20O8/ll9^NE i 2ffiBll}0lll{E, oraz
uchylajqce rozporz$zsna Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) tr 854D004 i (WE) nr 88212004,
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89l662tEWG, 901425/EWG, 9l/496lEWG, 96n3fiN8, 96l93lWE
i 97178^l,lE oraz deoyzjg Rady D/438|EWG (tozprz4dznnte w sprawie kontroli urz4dowych)
(Dz.Un.L95 z 07.04.2017, str. l) - nie dokonano zawiadomieua o zaniar:ze wszczqcia kontoli.

Informacje og6lne dotyczqce kontrolowanego zakladu

1.z*Jd
Blok irywienia w Przedszkolu Nr 13 w Lublinie

(@na n@wq wszy*kie nia@bre done dolyaqce idernylikacji zoHodu)

uL Okrzei 9, 211128 Lublin
(dfts)

Podlege: Gmina Lublin

r) Kardorazowo nalezy wskazaf obowiqzujqqy publikator ustawy

I

wratowe

2) Kard]orzmwo l,aklay wskazaf obowiqzuj zzr@zsnie Ctl6rrnego Inspektora Smitamego olaeslajqc€ t€ procedug
wraz z jego znianarni.
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NrP 9,r6266-9G82

TEL.8t 747 29 58 FAX- E.MAIL -

Z*lad objgty mdzorcm na podstawie: obiekt pod stalym nadzorem PPIS w Lublinie.
(podat nr deq,zji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujqcy zzkladem:
Pani Violetta Kowalik - Dyrektor Przedszkola

(imig i nuwisko, slanowisko)

3. Przedstawiciel zakladu:
Pani Violetta Kowalik - Dyrektor Przedszkola

(imig i nozwisko, stonq',tkko)

Swiadk6w nie przywolano.
(osoby gzy*olane paa strony na Swiad*o dokonanych cqnnoici kontolnych)

4. Z,akr6 przedmiotowy kontoli: kontrola sanitama przoprowadzanfl w zakresie oceny wanmk6w
zywienia zbiorowego dzieci uczqr;zcza:4.ych do plac6wki przedszkolnej.

5. Wyposazenie u4/te podczas kontroli: zestaw komputerowy znak: SI(S/IV09-Z59|WZZ\PU.

II. 1. Oph stanu frlCycaego (chorafuer dzidolnoici zaHudu, liczba pracownikiw i inne
c har abe ryzuj qc e zal:lad).

W bloku zrywienia prowadzona jest dzialalno&i gastronomiczna w zakrcsie przygotowywani4
wydawania i konsumpcji dafi z wykorzystaniem surowc6w (migsa czerwonego, drobiowego, ryb,
warzyw okopowyc[ nieokopowych, jaj, p6lprodukt6w i wyroMw gotowych), napoj6w zimnych
gor4cych. Daia i napoje wydawane w naczyniach wielokrotnego uZytku. Obecnie do plac6wki
nczqszcza 36oro dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziwi podzielono na d\ryie grupy. Obie grupy
przebywajq w 2 salrch &iennych na WfieflE otaz wt I pigtrze budynku. Obu grupom dzieci
wydzielono po 2 sale - w jednej sali dzieci spgdzajq czas, w drugiej sali spo2rywaj4 posilki. Dzieciom
zapewniane sq Sniadania, obiady dwudaniowe i podwieczorki.

Budynek, w kt6rym znajduje sig obiek! pdlrymry jest do miejskiej sieci wodociqgowej

i kaoalizacfinej. Zapewniono dostgp bie2qc€j cieplej i zimnej wody. Ciepla woda dostarczana z sieci

miejskiej LPEC. Okazano do wglqdu Sprawozdanie z badah Nr 452DO|L\JB z dnia OE.M.2O2Or.

wystawione przez La}nlraloium Uslug Badawcrych Lubelskiej Spol&ielni Uslug Mleczarskich
w Lublinie, ul. Probostwo 4,20489 Lublin, Zgodnie z dokumentem badanie wykonane zostalo

w zakresie parametr6w mikrobiologiczrych, wynik potwierdza 2c woda spehria wymagania okreSlone

w Rozporz4dzeniu Mini$ra Zdtowia w sprawie jako5ci wody przearc,zonej do spozycia przez ludi
z rlnia 7 gnrdnia 2017 r. @2.U. z 2Ol7 r. pz 2294). Zgodne z zakladow4 dokumentacjq zakladowq
kontrolne badaaie wody przeprowadzane jest z czgstotliwo&:i4 I raz na7 lat. System bezpieczeristwa

zylvnoft,i utr4ymany w obsurze nadzoru nad jako6ci4 wody w zakJadzte. NieczystoSci pfunne

odprowadzane do kenalizacji miejskiej.
Wortylacja pomiaszczeri zakladu grawiracyjna oraz wspomagana mechanicznie (okapy

wyciqgowe nad stanowiskami obmbki termicznej). W dniu kontroli nie stwierdzono oznak

Swiadcz4cych o nieskutecmej lub niewystarczajqcej wentylacji poniesztzeh. Okazano do wglqdu
Protokol sprawozdawczo-opiniodawczy 2 dsl(onanej kontroli i ogtdzin przewod6w kominowych

i pol4czen wentylacyjnych 0l 1302 wystawiony dnia 17.10.201ft. przez MistzaKominiarskiego Pana

Ryszarda Balamuta r€prezentujqc€go Zaklad Uslug Kominiarskich ,"Florian" s.c., ul. C. IC Norwida
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2121,21-MO Swianit. Dokument potwierdza 2e objgte konfiol4 przewody kominowe oraz elementy

kominowych w budynkU w ktorym mieSci sig przedszkole (ul. Okrzei 9 w Lublinie)
odpowiadaj4 przepisom Ustawy Prawo Budowlane.

Nieczysto6ci stale komunalne, w tym organiczne poprodukcyjne i pokonsumpcyjne usuwa.ne

w budlmku do pojemnik6w wylo2onych wkladami foliowymi, a nastfpnie usuwane z obiektu
do kontenerow ustawionych w wiacie na posesji, na kt6rej dokalizowany jest obiekt. Odbiorem
i zagospodarowaniem stalych odpad6w komunalnych zajmuje sig frnna SUEZ WSCHOD Sp. z o.o.
w Lublinie, ul. Cieplownicza 6, na podstawie umowy odnotowanej w protokole z kontroli sanitarnej

makWZ-O4326l6DOl5 z dnia 16.09.2015r. Okazano do wglgu Faktue vAT Nr 13035626? z &ia
31.05.202OL przn SUEZ WSCHOD Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Cieplownicza 6 dla Przedszkola Nr 13

w Lublinie, ul. Okrzei 9 zobowiqzujecA do uiszczenia oplaty za wywbz odpad6w o kodach: 20 0l 39,

20 03 01, nr umo$ry P-23lO. W dniu kontroli nie stwierdzono niepmwidlowo5ci w zakesie
skladowania i usuwania odpad6w w zakldzie.

Oiwietlenie pomieszrzr;i natwadlre oraz szficzrrc. Punkty Swietle zabr;zpier;zooe oslonami.
Sciany pomieszczeri zakladu wylo2one pb/tkami ceramicmymi, r6wnieZ w miejscach

nara2onych na zawilgocenie oraz malowane farbq podlogi Eylozone ptytkami t€rakoty oraz
wykladzin4 z ttttotzywa sztucznego. Powierzchnie utrzymane we wla{ciwym stanie sanitamo-
technicznym i hi gieniczrym.

Zapewniono wanmki do utrzymania higreny rqk personelu pracujqcego przy produkcji
posilk6w. Wydzielono punkty wodne ptzr,nre,czone do mycia r4k. Punkty wodne do mycia rqk zostaly
wyposa2one w mydlo w plynie, plyn do higienicznej i chirurgicznej dezyfiekcji r4k Velodes Soft
firmy Medisept z aktualnym terminem wa2no6ci Q022 03 l7). Zapewniono warunki
do przechowywana odzieicy personelu zgodnie z zasadani segeCacji w szafie przesuwnej

ustawionej w kuchni. Na wypomzeniu zakladu dostgpny byl zagas odziezry ochronnej. W dniu kontroli
personel (2 panie) pracowd w odziei:y ochronnej oraz Srodkach ochrony indywidualnej - fartuchy
ochronne, czepki, pohaski, rgkawiczki jetlnorazowe. Personel ma r6wnieZ dostgpne przylbice, kt6re
stosowa.oe sq wymiemie z pohnaskami. Stanowisko do dezynfekcji r4k zapewniono ftwniez pr4
wejSciu dla personelu bloku 4rusienia oraz dla dostaw artykul6w spoZywczych. Pani Violetta Kowalik

- Dyrektor Przedszkol4 poinformowala, 2s przy prodkcji posilk6w uczestricz4 dwie osoby. Ponadto

2 Parie (pomoc nauczyciela i wozna) wydajq dzieciom posilki na salach. Okazano do wglqdu
4 aktualne dokumentacje lekarskie do cel6w sanitarno-epidemiologicaych wskazanych pracownik6w.

W z*Jadzie zapewniono r6wniez warunki do prowadzenia procesow zriqzarych myciem

i dezynfekcj4 powierzchni, w tym pozostajqcych w bezpo$rednim kontakcie sig z 2ywnoSci6
W zakladzie dostgpny jest Srodek do mycia i dezynfekcji powierzchni Velox Spay z aktualnym
terminem wa2modci (03.09.2022t.). Wedlug informacji uzyskanych podczas kontroli jes on uzTwaDy

do dezynfekcji powierzchni @ld6w i wyposazenia), w tym maj4cych kontat:t z zrywno3r:iq w miarE

potrzeb. Naczynia stolowe, na kt6rych dzieci sporywajq posilki myte s4 zasadniczo i derynfekowane
termicaie w dw6ch profesjonalnych maszynach gastronomicznych HYDRO 750 CLASS
EQ, ktore majdujS sig na stanowiskach zmywalni naczyri stolowych m pnerze oraz I pigtrze.

Zapewniono wanmki do osuszania sprzetu produkcyjrego i rrLcn76 (ociekacze). Czysty
sprz{ ofiz llmlr;zynia przechowywane w szafl<ach zamykanych i na p6lkach.

Podczas kontoli ustalono, ir rrrrdzbr nad obecno5ci4 szkodnik6w i owad6w w bloku irytiertta
prowadzony jest we wlasnym zakresie oriz z pomocq specjalistycznej firmy DDD. W otwieranych
oknach oraz w wej$ciu z zewrytlz do bloku rywienia zainstalowane zostaly ekany chroniqce przed

wnikadem owad6w i szkodnik6w. W pomieszczeniach bloku z:yrxtenia stwierdzono wylozone stacje

monitorujqce obecno5d szkodnik6w. Drzwi zewngtrme obiektu szczelne. Kanaly wentylacyjne oraz
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Sciekowe zabr;zpier;mne byty kratkami. Pomieszczenia utrrymane w czystoSci i porz4dkq odpady

usuwane ra biei4co. W dniu kontroli nie stwierdzono obecnoSci ani Slad6w bytowania szkodnik6w

w pomieszczeniach zaklaAr- Za&zpierzenie pnd szkodnikami prowadzone jest we wlasnym zakresie

ofiz przsz firmg specjalistyczn4 Przedsigbiorstwo Uslugowe ,Zabij Szkodnika" Lukasz Tylec,

ul. Droga Mgczennik6w Majdanka 49158, 20-325 Lublinie. Przedoiono do wgl4du Protokol

z ptzerylln.dza,nego audytu zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami z dnia 26.O5.2020r.

wystawiony pnez w,iu. firmg, potwierdzajqcy monitoring zabezpieczsnia obiektu przed s*odnikami.
Zgodnie z dokumentem nie stwierdzono gryzani, owad6w i insell6w biegajqcych. CzQslotliwo6d wizyt
specjalistycznej firrry DDD zgodnie z okazaaymi protokolami przeprowadzana jes,t ruz w miesiqcu.

Uklad pomieszczei nie ulegl zrnianie, zglodnJ z opisem ujgtym w protokole kontmli sanitamej

mak WLU4326l33ll2 z dnia 31.10.2012r. Pomieszczenie kuchni wlaSciwej w roku 2016 zostalo

doposaznne w piec konwekcyjnoparowy. Pomieszczenia bloku ,rywienia sprzQt i wyposarrcnie majece

kontal:t z zyrmo5r:i4 utrzymane we wla5ciwym stanie sanitarno-technicaym. Pomieszczenia

i wyposa2enie wykorrystywane 4cdnte z przemaczeniem. Wy&ielono stanowiska ob,r6bki

poszczeg6lnych sur,owcow Migso myte jest w wydzielonym punkcie wodnym (dewoznywaku
dwukomorowym) zainstalowanym w kuchni wlafuiwej. Wydzielono pomieszczenie obrobki wsgpnej
jaj i warzyw, w kt6rym zapewniono 3 punkty wodne: mycie rqk, mycie warzyw oraz mycie jaj. W dniu
konholi na stanie zakladu nie stwierdzono jaj. Podczas konEoli uzyskano informacjg, 2e obecnie

do zakladu dostarczane se jaja po dezynfekcji promieniami UV i w bloku zfvienia obrobka wstQpna

jaj ograaicza sig do mycia jaj, atz przed ich dalsz4 obrobk4 Zapewniono rowniez warunki

do dezynfekcji jaj, gdyby zdqzl4 Uka koniecznoSc, metod4 chemicaq z lq4ciern preparatu VirKon.
Wydzielono sprzet oraz punkt wodny do wykonywania ww. czynnoSci.

Dokonano oceny warunk6w przechowywania Srodk6w spozywczych trqialych i nietrwalych
mikrobiologicznie. Urz$zenia cl*odnicze i zarrautuialntcze opomiarowane, segregacja asortymentowa

Srodk6w spo2ywcrych zachowana- Magazynowane Srodki spozrywczr o4e,trzone etykietami
producentow. Nie stwierdzono Srodk6w spozywczych nieoaakowanych lub o niewlafuiwej jako9;i
zdrowotnej, po up+ywie terminu przydatno5ci do spoZycia lub daty minimalnej trwalo5ci. ZnmoSi
przechowywana 4odnie z zal**fiami producent6w.

Zryrrntow, idenlrfikowalnoSc wszystkich Srodk6w spoZywczych. lntendent przechowuje

w obiekcie kserokopie dokument6w potwierdzajqcych zakup Srodk6w spozywcrych. Dostawcami

artykd6w spo4ywczych do bloku 2rywienia s4:

- jaja- SOLID-EGGS Jmna Laskowska ul. Nowy Swiat 30i/t,20418 Lublin;
- migso, wyroby wgdliniarskie - ZaHady Migsne Wasqg Sp. J. Hedwizyn I 18, 23-400 Bilgoraj;
- piecrywo - Piekarnia Jan Nakoniecay, ul. Warszawska 25,21480 GarMw;
- ryby mro2one - ,,Wetman" PPHU Ireneusz Wetman, ul. Zytoi;aXA, 8-200 Krafuik;
- nabid - Lubelska Spoldzielnia Usfug Mleczarskich, ul. Proboswo 4, Lublin;
- Srodki spozywcze tnrde - Tomar Tomasz Niziuk, ul. Kasztanowa 44, Lublin
- warzywa, owoc€ - Sklep spozywcry CYNAMON, ul. Okulickiego ,21-040 Swianif.

W zakladzie pobierane i przechowywane sq probki posilk6w serwowanych &ieciom w ramach

iryrienia zbiorowego. Do przechowywania probek wydzielono miejsce w urz4"r,lnu chlodnicrym
w pomieszczeniu wydawania posift6w mieszcz4cym sig na parterze. Pr6bki pobierane s4 do szklanych

sloik6w z metalowymi Pobieraniem probek zajmuje sig wymaczona pracownica bloku
zywienia

Na potrzeby prowadzonej dzialalno&:i gastonomicznej oprircowano dla zqkladu system

bezpieczeistwa zywnoSci z zalaesu procedrn i instrukcji GHP/GMP procedur opartych na zaydach
HACCP. Dokumentacja opracowana we wszystkich wynaganych obszarach, dostosowana
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do charakteru i zatresu prowadzonej dzialalno&:i. Program warunk6w wsQpnych opracowany zgodnie

ze stanem faktyczrym zakladu. Okazano do wglqdu zapisy potwierdzajqce utrzymanie kontroli
wewngtrznej w obszarach vrynaganych opracowanq dokumentacjq tj. CCP-I kontroli dostaw

artykul6w spozywczych (zapisy prowadzone na bie24cych dokumentach dostaw), CCP-2 kontroli
temperatur w lrz4dzentach ctilodniczyc[ CCP-3 kontroli temperatur w pomieszczeniu magazynu

artykul6w spozywczych trwatych i nietnralych mikrobiologiczrie), rejestr z konroli obecnoSci

szhodnik6w w obiekcie, rejestr wykonanych cz5mno5ci mycia i dezynfekcji w pomieszczeniach bloku
zywienia rejestr pobrania probek irywnoSci. Podczas przeprowadzonych rozrn6w z pracownikami
bloku irywienia stwierdzono, i2 personel wykazuje sig wiedz4 i SwiadomoSciq dotyczp4 zapewniania

bezpieczenstwa zywnoSci, opracowanej dokumentacji systemowej oraz ptowadzenia zapisow

wynik4jqcych z opracowanej zakladowej dokumentacji systemowej. Ostatnie szkolenie pracownik6w
przeprowadzono w kwietniu 2020r. Okazano rowniez do wgl4du Raport z przepmwadzonej

weryfikacji systernu HACCP w dniu 28.11.2019r. Weryfikacja nie wykazala nieprawidlowodci.
W dniu kontroli poddano szczegolowej analizie dokument pn. Plan Dobrej Praktyki

Higienicznej i Produkcyjnej Przedszkola Nr 13 w Lublinie (zrn. Lublinie w 2015r.), w obszarze

dolycz4cym mycia i dezynfekcji pomiesznzef sprzqtu i wyposaZenia Opracowano sposob

prowadzenia kontroli wewngfanej higieny bloku zywienia, w k6r4 wchodzi kontrola gzrs,tzegania
z""ad higleny w procesie przyigcia i przechowywania surowc6w, kontrola przesnzggafia zasad

higreny przy procesie podukcji, kontrola higieny pomieszczeis uo4dzeh i sprzgtu Stworzono

hamronogram i zaloes konkoli wewnptrznej prowadzonej nad procesem technologicznym.

Opracowano szszsgi*owe mycia i dezynfekcji drobnego sprzQtq wyposazEni4 nrczyn stolowycll
w tym mycia rgcznego i maszynowego naczyri stolowych prry u2yciu zmywarko-wyparzarki,
powierzchni roboczych (blat6% stol6w), windy do ptze\\roztr posilk6w, punkt6w obrobki termicznej

(taboret gazowy, firsfuenka gazowa), okapu wyciqgowego, dewozrny'wak6w i umywalelq powierzchni

dotykowe (klamki, drzwt), ln4dzEri chlodniczych, pomieszczef produkcyjnych i magazyDowyctt,

ciqg6w komrmikacyjnyc[ pomieszczcit i urzqdzen sanitamych. Pracownicy bloku 2ywienia zostali

z obowiqzujqcymi instukcjami. Stan saitamy potwierdz4 2e insurrkcje mstaly utrzymime.

W placowce wdro2ono dodatkowe dzialania w zwiqzku z t*aj4c4 pandemi4 komnawirusa

SARS-CoV-2. Okazano do wglqdu dokument pt. Procedura dotycz4ca &ialan profilaktycaych
minimalizujqcych ry4ko z*airnia koronawirusem SARS-CoV-2 wywofuj4cego choroQ COVID-l9.
Powgtsza procedura stanowi uzupehienie do procedur HACCP obowiqzujqcych w plac6wce.

Pracownicy znstali zapzrlna w procedurq o czyn !;wi cz4 podpisy pod procedura W zwiszku

z procedur4 ustalono harmonogram dezynfekcji i mycia pomieszczei (sale, w kt6rych dzieci

spozywajq posilki, lazienki, ciqg komunikacyjny, zabawki). Okazano do wglqdu rejestr deztTnfekcji

i mycia wod4 z detergentem, ktory potwierdza 2r czynnoSci mycia i dezynfekcji wykonywane s4

zgodnie z opacowanym harrnonogramem. Przy wej5ciach zewnetrznych do przedszkola (wej&:ie

gl6wne, wej&ie dla persorrclu bloku Zywienia oraz dla dostaw afiykul6w spozywczych)

stanowiska dezynfekcji rak. Personel bloku Zywienia wchodzi do budynku oddzielnyn
wej5ciem (dla dostaw artykul6w spoZywczych). Podczas kontroli ustalono, 2e personel bloku zywienia

nie ma stycznoSci z pozostalym. personelem pnedsz*ola- Na parterze, posilki wyporcjowane na

naczyniach wielokrotnego u44ku ustawiane sq na wydzielonym stoliku ustawionym przed wejSciem

do bloku zywienia i odbierane s4 przoz wydzielon4 osoQ, kt6ra przenosi je do sali, w kt6rej dzieci

spozywaj4 posilek na parlens. Na pierwsze pigto posilki transportowane sq wind4 - zupa w wazach,

drugie danie w pojemnikra na I piqtrze jest porcjowane ra naczynta wielokrotnego uZytku

i przenoszone do Sali, w kt6rej posilek spoZywa grupa przebywajqca na I pigtrze. Personel zostal

wyposazony w Srodki ochrony osobistej - jednorazowe rpkawice oraz przylbice. Pracormicy bloku
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irywienia nie majq rowniez stycao6ci z dostawcq zywnoSci. Towar zostawiany jest w wydzielonym
miejscu przy wejdciu dla dostaw. Te towary, ktorych nie moina wylAi, z opakowari zhiorczych
dezynfekowane sq powierzchniowo fparalem do dezynfekcji powierzchni, nastgpnie przrenoszone sq

do miejsca magazynowania Pozostde Srcdki spozywcze wypakowywane s4 z opakowaf zbiorczych
i przenoszone do miejsca skladowania

Na tablicy informacyjnej dla wiadomo5ci konsumentow finalnych (rodzicow, opiekun6w)
wywieszony jest tygodniowy jadlospis obowiqzujecy w bloku 2rywienia w ramach Zywienia dzieci,
w kt6rym pzy posz*zegfilnych posilkach zostala podana infomracja o alergenach i substancjach

powoduj4cych nietolerarrcje Wykaz skladnik6w poszczeg6lnych potraw dostqpny jest

na tablicy ogloszef, tu2 obok jadlospisu (skoroszyt umieszczony w koszulce, przypigty do tablicy
ogloszef).

W plac6wce o6wiatowej obowiqzuje z*az plenia wyrob6w tytoniowych. Wywieszka
z informacj4 slownQ i gnficm4 o zak^a;e palenia e-papieros6w, zgodnie z ustawq z dnia 22 lipca
2016r. o znianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastqpstwami uzywania lrtoniu i wyrob6w
tytoniowych, wywieszona w plac6wce o6wiatowej.

II. 2. Opis rtwhrdzonych niepnwidlon oici z podaniern przepisow prawnych, kt6re nantszono.

Nieprawidlowo6ci nie stwierdzono, przepisow nie naruszono.

Integraln4 czgSi protokolu stanowiq nastgpuj4ce zal ry,zrikt: Zalryzrik Nr 6 ZFlPK/BA}lrcl/c1.

W wynilu przcprowrdzonej oceny zqgroircnia zrklsd otrzymrl 16 pkt i zostal zrkwrlifikowany
w ryzyku Srednim.

III. Uststenir pokontrohe

l. Za stwierdzone nieprawidlowo6ci wymienione w pkt -

ukarano: w wyniku kontroli nie ndo2ono mandatu kamego
(imig, nuwisko, s tanow is ko)

grzywn4 w drodze mandatu karnego - w wysoko6ci -
(w nondau kunego)

na podstawie: -
@odstowo prawna)

upowa7tienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

(po uprzednim wysluchaniu osoby odpowiedzialnej zo dane wyboczenie/ia oraz uwzglgdniajqc
infornacje o sytuacji naterialnej, pouczono o prawie odmowy przyjgcia grzywny w drodze mandatu
karnego i o shttkach prmvnych takiej odmowy)

2. Zgodne z art. lO Kodeksu postgpowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
usunigcia nieprawidlowoici saniteno-technicznych: nie ustalono.

3. W ksiSzc€ kontroli dokonano wpisu oraz wydano dorazne zaler,enia dotycz4ce usunigcia bie24cych
uchybien wymienionych w pkt: dokonano wpisu w ksiqzce kontroli.

o usunigciu swierdzonych nieprawidlowodci kierownik zakladu je,st obowiqzany zawiadomid
wlaSciwego pafstwowego inspektora sanitamego nie poaiej niZ w ciqgu 3 dni od dxy wyarcmnego
terminu.
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4. Uwagi i zastzpinia ciela zakladu'r.
Pan (i) wnosi / ruwag i zastrzrircli do stwierdzonego stanu faktycznego: brak uwag

5. Uwagi osoby kontroluj4cej: brak uwag.

6. Czas tnvarria kontroli: od godz. 104 do godz. 1405.

Protokol niniejszy afi22 7 zetEczntkzrni zostd sporz4dzony w 2 jednobrzrniqcych egzemplarzach dla
kaiAej zn strorL a nastgpnie, po odczytaniu i om6wieniu, zostd podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy dokonac odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupelnienia do protokolu: brak poprawek i uzupehrief.
(podaC: u strony protoLoh+ zdqanika obeilenia lub wyrey blgdne i te, bdre je zastqpuj/

\11,,d\/\ asystent 1

(inie i nuwbko pohis koniolowqrW
Z':l L) a

DY

.l;-r
.,1

C.2.

\a:
KCi_!.: -\a,,.;,

mgr Vi qiik \ P 3.1a 2 aa ! ;2 nt _: :?. :.-j j'-:t (podpis osoby kontroluiqcei)

(podpisy iwiodlaiu)

IV. Potwierdzcnie odbioru protokolu
Protokol kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 25.M.2020r.
otrzymdem (-am) w dniu 25.062020r.

DY
PRZr.lDSZK0l,t'.' itir i'l'

mq- lit,,' .+nii! )'r p 9'1a2rr<;'12 tr'i'3 ':3.llJ-iirl I

(imig i nawisko ora pdpk odbierajqcego protobl,l)

WaScicieUosoba upowaZniona w tenninie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protoko'lu moze

rylosi(, nstzeircnia do ustalen stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotye4 wy[czznie skontrolowrnego zrklrdu.

Niniejszy protokol nie moir by6 bez zgody Pafstwowego Powiatowego Insp€ktora Sanitamego
w Lublinie powielany inaczej jak tylko w calo5ci.

Protokol sprawdzono pod wzglgdem formalnym po dokonaniu czynno5ci kontrolnych i zatwierdzono/
nie zatwierdzono) wyniki kontroli na egzqmplarztr protokofu wla5ciwego paristwowego
sanitarnego:

(data, po@is ki€rownika kom6rki organizryjnej/
kierownika tcchnicaegor' astepcy)

') aztrczyt whiciwe
") slce$lid w prrypadku po&niot6w, la6rych nie dotycze przepisy Prawa przedsipbiorc6w

tt

rL!Jrlcnr Il

. i I ri a
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KLAUZIILA INTORMACYJNA

Na podsawie art 13 ust. I i 2 mzporzAdzcnia Parlamentu Europ€jskiego i Rady (UE) 2Q161679 z &riz27 kwiefiia
2O16 r. w sprawie ochrmy os6b firyczrych w zwi4zku z WzEn u:zaniem danych osobowych i w sprawie swobo&Iego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ltllE, dalej z*tmcgo RODO, infotmujeny, 2c:

l) Adninisratorem danych osobowych jest Pafstwowy Powiatowy lnsp€ktor Sanitamy w Lublinie, dalej zwany

Adminishorwem, z skdzibq r Lrblinic uL Uniwersyteckr 12, 2GO29 Lublin;

2) Inspektor ochrony danych jest dost?pny pod a&esem e-mail: iod@psse.lublin.pl:

3) Pani,/Pana dane osobowe WS qlizatrrarzlme na podstawie art. 6 ust. I lit. c i c oztaz au1,.9 ust 2lit. h RODO,

w z;riqzht z qrzcpisemi Kodeksa pastgpoworia a&rrinistraqjneqo;

4) Odbiorcami Pani/Paa danych bS4 osoby lub podnioty uprawnione na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa;

5) Pani/Pma dane nie bf,4 przekazywane do pdstwa trz€ciego lub organizacji mi@zynarodowych;

6) Pani/Pana dae @ pnechwywane przez ohes niezbpdny do reatizacji cel6w olceflonych w plc 3, a nastgpnie

archiwizo*ae zgodnie z obowiqzrj4cymi przcpisami praw4

7) Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) dost4pu do danych osobowych Psniq/Pana dotycz4cych,

b) sproEtowmia Pad/Pam danych osobowych,

c\ ,1{^nia od Adiinistrstors ogr?miczf,,nia przttwarania fuiych osobowych z zast-zezeniem przypadk6w, o kt6rych

Elowa w arl lt ust. I f,ODq
8) Nie pr-zysluguje Pmi/Panu prawo do:

a) zqdmia usunigcia dmych osobowych,

b) llaenia przenoczenia danych mobowych,

c) wniesienia sprzeciwr! wob€c przetwarzania danych osobowych;

9) W przypadku porzigcia inforrnacji o niezgodrym z prawem przetwaruniu danych osobowych, przysfuguje

Puri/Panu prawo vniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawi€, ul Slswki 2i

10) Pani/Pana dme nie podlWajq zautomatfzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym dwfliez nie podlegaj4

profilowaniu.

Ninicilca nic dotyczy pn ttrrr7a.ajf danych mobowych dotycz{cych ocdb prrwnych, w lzcz€g6lnolci
pruedsigbbrstv @4c7ct mbani pnytryml w tym drnych o lirmie i formie prawnej orrz dtnych kontrktowych
ooby prawnej.
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Zal4cmik do protokolu kontroli sanitamej

*H2.6324.21.2020.MB
z dnia 25.06.2O20r-

ARKUSZ ocENy ZAKLADU PRoDUKCJUoBRoTU ZvwroScr,y mI{Id
TERIALoW I WYROBoW PRZEZNACZONYCH DO
KONTAKTU Z ZVWXOSCI,4I t

Blok iywienia w Przedszkolu Nr 13 w Lublinic
uL Okrzri 9,21F128 Lublin

Podlega: Gmina Lublin

I. INT'ORMACJESZ,CZI;GOLOWEIX)TYCZACf, KONTROLOWANTEGOZAI(L,I\DU
NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyt w odpowiedniej kolwnnie tabeli.

OROWE

Zrkres kontroli

OCENA ZAGROZENIA UWAGI
(wpisat

ND
kicdy

nie

dotyczy)

Niskic

GO

Srcdnie

(s)

Wysokie

(w)

I Strn tcchtriaerenitarny zakhdu 0 ll .,,

I llk]ad i rozplanowanie pomieszczei zakladu -
ftrkcjonalnold, krzyrowalie * &69, Wzls,E?Efr robocza
zakladu, zaplecze sanitarne pracownik6w maj4cych

kontakt z 2ywnosci4.

0

x
2 4

2 Stan techniczry pomiazsznfr zakladu:. podlogi, Sciany,

sufity i zamocowane w g6rze elementy, okna i inne

otwory, drzwi, oSwietlenie pornieszczef produkcyjnych,

sprzedaiowych i marazynowych.

0

x
2 4

3 Powierzchnie stykajqce sie z ,,,wnoSci+ Maszrry,
urzqdzenia, sprz{t wykorzystywane w proc€sie

protukcji/sprzedazy.

0

x
2 4

4 tnstalacja wodna i kanalizacja zakladu. Systemy

wentylacyjne.
0

x
2 4

5 7-abefi*zcne z khdu przed s*odnikami i ich
zwalczanie.

0
x

I 2

6 Gospodarka odpadami - przrchowryanie i usuwanie

@ad6w.
0
x

I 2

7 7-abezpier,zelrie przed dostppem os6b posronnych 0
x

I 2

t) zaznaayt wlaiciwe
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II Higiene prcdukcji, dFtrybucii i sprzcdezy 0 t6 42

I Czystosd pomieszczeri zakladu, w tlm Srodk6w transportu.

Procesy cryszczenia, mycia, dezynfekcji w calym procesie

techologicaym (w tyn vdzeb' sprzqn\ rJ.rcTfh).

Jako$d wody wykorzystywanej w zakladzie.

0

x
8 l6

2 Warunki nagazynowanie pakowanig trusportu
i sprzedazy, w tym uchowanie laicucha cHo&licz€go

0

x
5 lt

3 Higiena osobista pracownik6w, stan zdrowia os6b

maj4cych konalit z rywnoici+
0
x

3 l5

III Ztrz+dz,,tb z,,}J,,dcr, koltrrh rcwnera, i sFtemy
z,.r7!!drani, bezpi€cz€f stwem ryw nodci

0 2A 56

I Zaargatnwanie kicrownictlrta i przygotoryanie

merytoryczne Facownik6w (kwalifikacje ztudnionych
pracormik6w).

0
x

2 4

2 Wiarygodnoid przedsigbiorcy, w tym prawidlowoSd

i te,minowold rsalizacji nakaz6w ujgtych w decyzjach

wlasciwych organ6w PIS i gotowosd do wsp6lpracy.

0

x
I 2

3 Prawidowo{d procedur i ich realizacji (GHP, GMP,
HACCP).

0
x

I t'l

4 Dziahnia korygujqce przy stw ierdzonych
niezgodnoSciacll

0

x

,l

5 Sledzfnie produktu (Traceability). 0x 5 t0

6 Kontola $rowc6ry, p6lprodukt6w i wyrob6w gotowych
przez ploduc€trt4 w tym badania wh&icielskie.

0

x

4 8

7 Znakowanie 0x 4 8

tv
I

ProfiI d"tuLltroacl - produccnci - zgodnie
z krtegoryzrcj{ zskhdow

0 25 50
ND

IV
,

Profil dztahlndci - pozmtlb dzialNlno5{ - zgodnie
zkztBoryzaeiqz,,\,[,il6w

0 8 l6
x

v Powiadomietric RASFF/AAC 0x 25 50

Sume punh6w 0 0 t6

Slmr plrrkl6r .tg6bm t6
Krtegorh r,"ryk! Niskie

(r9
Sredoie

(s)
rrVysokie

(!Y)
R].zf,ko dlr ocinlrmgo zrkhdu x

KRYTERIAOCENY:
Ryryko wysokie
Ryzfko Srednie

Ryryko niskie

powyzej 49 pkt
powyZej l5 do 49 pkt

nie wigcej niz 15 pkt

n. sTwrERDzoNE NTEPRAWTDLOWOSCT ZOSTAT-Y UJqTE W PROTOKOLE KONTROLT
SANITARNEJ NR - Z DNIA -

m. AGI I ZASTRZEZENh KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

DY K R PRZ,EIISZKOL}, \r liil-ll UiZF:r -l-,.?L_:r 
n

iei 61 7.r7 trL: ::n
\rP 9a6266e682 AeC ir Osoa:A G

ha
u.fr,

) rrlslcot
Ltzjv&-

,.) ilsyste:llt

mgf o o1t'a !tk ldrlt Varhewiq

(podpis kontolowanego) (@pis osoby kontoluj4ce)

cna 8o{:llc v


