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Szanowni Państwo
Dyrektorzy placówek oświatowych
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, mając na uwadze zdrowie

tbezpleczeństwo dzieci t młodzieŻy uczęszczających do placówek nauczania i wychowania

otaz fakt wystąpienia w kilku szkołach naszego województwa sytuacji kryzysowych
(zesłabnięó podczas uroczystościszkolnych), zwraca się do Państwa

z prośbąozwrócenie

uwagi i podjęcie działan mających na cęlu wyeliminowanie możliwych zagrożen dla dzieci i
mlodzieŻy.
WaŻnym elementem zapewnienia dobrej jakości powietrza jest sprawnie dztałająca

wentylacja oraz klimatyzacja,

ich podstawowym

zadanięm jest zapewnienie właściwej

wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniem' a otoczeniem zewnętrznym, która przede

wszystkim wpływa na komfoń przebywania
organizmu.

w nim, a

takŻe prawidłowe dotlenienie

Jest to szczególnie waŻne w przypadku sal gimnastycznych,

zapotrzebowanie na

gdzie

tlen zwl'ększa się wraz z wysiłkiem ftzycznym oraz ilościąosób

przebywających jednocześnie w pomieszczeniu (akademie szkolne). Przebywanie duzej

liczby dzieci i młodzieŻy w salach gimnastycznych, widowiskowych' świetlicach, powinno
odbywaó się w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych i wietrzonych. Zarowno przed,

uroczystościami jak

iw

odpowiedniej wentylacji.

trakcie, okna powinny pozostać uchylone

W

przypadku pomieszczen

z

w celu

zapewnienia

wentylacją mechaniczną na\eŻy

uruchomić jąprzed rozpoczęclem imprezy i pozostawic włączoną w trakcie jej trwania.

Równie waŻnym problemem jest zawartośćw powietrzu stęzeń

i

natęŻen czynników

szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe Wyposazenie oraz
powstających

W trakcie uzytkowania zgodnego Z

prze|<raczała

wańościdopuszc zalnych, określonych w przepisach sanitarnych

przęznaczeniem pomieszczeń' nię
oraz

bezpieczenstwa

i

higieny pracy. Mateńały, których uŻyto do wykończęnia sufitów, ścian,

podłóg powinny posiadaó odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do zastosowania,

a placówki powinny

przesttzegac zalecanego przęZ producentów okręsu karencji dla

wykorzystanych materiałów. Substancje chemiczne wchodzące w ich skład mają róznorakie
niekorzystne dziaŁanle na organlzm człowieka, a Znacznie szybciej odbija się to na dzieciach.

Srodki

te

działają draŻniąco, mogą powodować podraŻnienie

i

wysuszenie skóry, mają

działante depresyjnie na ośrodkowyukład nerwowy.

W dobrzę wietrzonych i odpowiednio wentylowanych pomieszczentach, utrzymywany
jest właściwymikroklimat, sprzyjający wysiłkowi zarówno umysłowemu jak i ftzycznemu.

Jednocześnie z uwagi na zwiększone odnotowywanię zachorowań na wirusowe
zapa|enie wątroby typu

A (wZW A) oraz

sęZon grypowy' prosi się Państwa o przestrzeganie

obowiązku zapewnienta przez placówki dostępu do środków higieny osobistej w sanitariatach
oIaZwzmoŻęnłe działań edukacyjnych wśród dzieci dotyczących higieny osobistej.
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