Notatka z narady „Bezpieczne Ferie 2020” w PSSE w Kamieniu Pomorskim
Narada „Bezpieczne Ferie 2020”
Dnia 15 stycznia 2020r. z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w

Kamieniu

Pomorskim

odbyła

się

narada

„Bezpieczne

Ferie

2020”.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Straży Pożarnej, Policji, Gmin (Kamienia Pomorskiego,
Wolina, Międzyzdrojów, Golczewa), MOSIR w Kamieniu Pomorskim oraz GOKiS w Golczewie. Z
ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udział w naradzie wzięli: Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny, kierownik sekcji Higieny Komunalnej, kierownik sekcji Higieny
Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku, powiatowy promotor zdrowia z ramienia Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, przedstawiciel Higieny Dzieci i Młodzieży. Ogółem w naradzie
uczestniczyło 13 osób.

Wszystkie

osoby

biorące

udział

w

naradzie

przedstawiły

zaplanowane

działania

zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży na terenie powiatu kamieńskiego
w okresie ferii zimowych 2020r.
Zarówno Policja, jak i Straż Pożarna swoje działania mające na celu zapewnienie dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych rozpoczęła już od grudnia 2019r. poprzez

spotkania z uczniami w szkołach. Tematem spotkań są zagadnienia związane z bezpieczną zabawą
w okresie zimowym m. in. temat dzikich lodowisk, niebezpieczeństwa czyhające w internecie (cyber
przemoc), w tym zagrożenia seksualne. W okresie ferii zimowych będzie prowadzona wzmożona
kontrola autokarów, trzeźwość kierowców, zapinanie pasów. Straż Pożarna realizuje program „Kręci
mnie bezpieczeństwo”.
Gmina Kamień Pomorski na terenie powiatu kamieńskiego zaplanowała zorganizowanie zajęć dla
dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. We współpracy z KDK w Kamieniu
Pomorskim prowadzone będą zajęcia zarówno sportowo – rekreacyjne jak i plastyczne, muzyczne
i ceramiczne. Opiekę nad dziećmi sprawować będą przeszkoleni

w tym celu instruktorzy.

Szczegółowy plan zajęć jest w trakcie tworzenia. Gmina Międzyzdroje dla dzieci i młodzieży
zorganizowała drzwi otwarte (zajęcia sportowe) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach,
Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy oraz posiłki dla uczniów, którzy zgłoszą chęć korzystania
z nich. Ponadto w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach prowadzone będą zajęcia dla
chętnych. Ponadto zmieni godziny otwarcia Świetlica Środowiskowa „Iskierka” w Międzyzdrojach
(od godz. 9.00 do 15.00).
Gmina Golczewo w okresie ferii zajęcia zapewnia dla dzieci i młodzież zajęcia na bazie
Gminnego Ośrodka Kultury w Golczewie.
Gmina Wolin w szkołach nie organizuje zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Natomiast
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie i Troszynie organizuje jak co roku wyjazd na obóz
w górach. Na terenie Gminy Wolin zajęcia dla dzieci w okresie ferii prowadzone będą na bazie
świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych,

ośrodków kultury na terenie Gminy Wolin

i w Bibliotece w Wolinie w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Rodzaj prowadzonych zajęć:
warsztaty teatralne, spektakl teatralny, „zima w bibliotece”, zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i
zabawy świetlicowe.
Działania Inspekcji Sanitarnej skoncentrowane będą na nadzorze nad stanem sanitarnohigienicznym obiektów służących do obsługi podróżnych, w tym: dworce, poczekalnie, punkty
żywienia, sanitariaty, placówkami/ośrodkami wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem
zapewnienia i właściwego stanu sanitarno-higienicznego,
W trakcie trwania ferii zimowych prowadzona będzie edukacja zdrowotna oraz
w zakresie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, domach kultury i

pogadanki

placówkach wsparcia

dziennego. Kolejny ważny obszar to edukacja w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych,
w tym środków zastępczych. Część z tych działań prowadzona będzie wspólnie z funkcjonariuszami
Policji.

Ponadto wraz z Policją i Strażą Pożarną przeprowadzane będą kontrole wspólne obiektów,
w których zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Pierwszy taki wyjazd planowany jest
na dzień 23 stycznia 2020r. do Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Staś
w Wisełce, gdzie w dniu 20 stycznia 2020r. rozpoczyna się pierwszy turnus wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży na terenie powiatu kamieńskiego. Kolejne wspólne kontrole obiektów - w miarę
bieżących potrzeb.
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