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List do Rodziców 

Szanowni Państwo, zwracam się do Was w imieniu własnym i wszystkich moich 

pracowników. Wyrażamy pełne ubolewanie nad faktem wystąpienia zbiorowego 

zakażenia pałeczką salmonelli. 

Dotychczas w naszym przedszkolu, funkcjonującym na tym osiedlu od 35 lat, 

tego typu zdarzenie nigdy nie miało miejsca.  

Sytuacja jest bardzo trudna zarówno dla Was, Drodzy Rodzice - szczególnie dla 

tych, których dzieci zachorowały na salmonellozę - jak i dla kadry przedszkola. 

To Wam, Drodzy Rodzice, szczerze współczujemy i Was z całego serca 

przepraszamy.  

W momencie powzięcia informacji o zbiorowym zatruciu salmonellą w placówce 

zastosowano „Procedury postępowania i formy opieki nad dzieckiem w 

Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku w przypadku nagłego 

zachorowania i dziecka z przewlekłą chorobą”. 

W związku z informacjami publicznymi o rozwijającym się „rota wirusie” 

podawanymi w naszym mieście oraz na terenie osiedla Błonie w okresie od 21 

października 2019 r.(wiadomości pochodziły od lekarzy rodzinnych rodziców 

wychowanków i pracowników), fakt zmniejszenia się liczby dzieci oraz 

występujące wymioty i biegunka przedszkolaków nie postawiły przedszkola w 

stanie najwyższej gotowości i nie rodziły podejrzeń zagrożenia 

epidemiologicznego. 

We czwartek, dnia 24 października 2019 roku w następstwie powiadomienia 

rodziców przez pracowników placówki, niektóre z dzieci zostały odebrane z 

przedszkola (w tym dniu były to pojedyncze przypadki). Rodzice, którzy wybrali 

swoje dzieci we czwartek, nie informowali personelu przedszkola 

o rozpoznaniach chorobowych dzieci. 

W piątek, dnia 25 października 2019 roku liczba dzieci obecnych w przedszkolu 

spadła, a w ciągu dnia kolejne dzieci były odbierane z placówki z powodu nieżytu 

żołądkowo-jelitowego. 

W piątek około godziny 1400w placówce pojawili się pracownicy PSSE Sanok, 

z powiadomieniem o podejrzeniu zbiorowego zatrucia pokarmowego u dzieci. W 

tym dniu pobrano żywieniowe próby prokuratorskie z dni 23 -24 października 

2019 r.(w lodówce były dostępne do kontroli także próby z 21-22.10.2019 r.). 
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Dnia 26 października, w godzinach porannych, wicedyrektorka Marzena Zając 

została powiadomiona przez pracownika PSSE Sanok, Jana Lecha, że decyzją 

Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie – 

przedszkole od 28 października 2019 r. zostaje zamknięte.  

O tym fakcie powiadomiła wicedyrektorkę Janinę Milczanowską i przebywającą 

na urlopie od 21 października dyrektorkę Małgorzatę Pietrzycką. 

Od tego momentu dyrekcja postępowała zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, 

a mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, dyrektorka podjęła decyzję o 

natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie wszystkich rodziców 

wychowanków (poprzez indywidualny kontakt telefoniczny). 

W sobotę, w godzinach porannych, wicedyrektorka Janina Milczanowska 

powiadomiła kadrę pedagogiczną, sekretarkę, intendentkę i pracownika obsługi o 

konieczności otwarcia budynku.  

Obydwa budynki przedszkola otwarto w sobotę, dnia 26 października 2019 r. 

około godziny 1000.  

Następnie nauczycielki, sekretarka oraz intendentka powiadomiły telefonicznie 

rodziców o decyzji podjętej przez WPIS w Rzeszowie o zamknięciu przedszkola 

od 28 października 2019 r. do odwołania. 

W trakcie rozmów telefonicznych informowały również rodziców, że 

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów żołądkowo-jelitowych 

u dziecka, należy niezwłocznie udać się do lekarza. 

Obydwa budynki przedszkola zamknięto po zawiadomieniu wszystkich 

rodziców, tj. około godziny 1300,dnia 26 października 2019 r.; pozostały one 

zamknięte do godzin porannych w poniedziałek 28 października 2019 r. 

W sobotę około godziny 1000, po rozmowie z pracownikiem PSSE Sanok, Janem 

Lechem – zawiadomiłam o fakcie wystąpienia choroby zakaźnej i zamknięciu 

placówki Zastępcę Burmistrza Sanoka, Grzegorza Korneckiego. 

Wiceburmistrz Grzegorz Kornecki niezwłocznie rozpoczął działania związane ze 

sprawą zatrucia pokarmowego w przedszkolu. 

Dnia 28 października 2019 r., w poniedziałek jako dyrektor pisemnie 

poinformowałam Burmistrza Miasta Sanoka o przerwaniu urlopu, na którym 

przebywała od dnia 21 października 2019 r.  
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Tego dnia poinformowałam  także organ nadzorujący (Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty w Rzeszowie)o zamknięciu placówki od dnia 28 października 2019 r. do 

odwołania, co nastąpiło na mocy decyzji Wojewódzkiego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, z powodu wystąpienia zbiorowego 

zatrucia.  

Od dnia 28 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r. w placówce 

trwały kontrole służb sanitarnych i epidemiologicznych oraz badanie 

pracowników w celu ustalenia źródła zatrucia. 

Dnia 30 października 2019 roku w godz. 1400– 1500  pracownicy służb sanitarnych 

przedstawili protokół pokontrolny w obecności: 

 2 Pracowników PSSE 

 Dyrektor przedszkola 

 2 Wicedyrektorów  

 Intendent 

 Kierownik Gospodarczy 

 Kucharka. 

Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego oraz 

uchybień/nieprawidłowości w obydwu budynkach przy ul. Podgórze 

i ul. Kochanowskiego. 

OPIS: 

 Stan czystości i higieny pomieszczeń części żywieniowej – nie budzi 

zastrzeżeń – czysto bez uwag. 

 Stan techniczno-sanitarny wszystkich urządzeń bloku żywieniowego – nie 

budzi zastrzeżeń, sprawdzono sprawność wszystkich urządzeń przez 

uruchomienie. 

 Urządzenia do mycia i wyparzania naczyń sprawne z automatycznym 

dozowaniem środków, utrzymane w dobrym stanie.  

 W obydwu budynkach w wydzielonych pomieszczeniach gospodarczych 

zainstalowane 3 automatyczne stacje „KENOLUX” – dozujące środki 

chemiczne myjąco-dezynfekujące i odtłuszczające powierzchnie podłączone 

do sieci wodno-kanalizacyjnej – sprawne bez zastrzeżeń. 

 W budynku przy ul. Kochanowskiego maszyna myjąca sprawna. 

 Zapewnione jest dla pracowników w nieograniczonej ilości rękawiczki 

jednorazowe, ręczniki papierowe. 

 Papier toaletowy do pojemników TORK, chusteczki do nosa jednorazowe dla 

dzieci w łazienkach na stanie, w nadmiarze. 
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 Wszystkie środki czystości posiadają atesty, certyfikaty do stosowania w 

placówkach użyteczności publicznej. 

 Odpady usuwane na bieżąco, odpady segregowane, utrzymanie pomieszczeń 

na odpady nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono śladów obecności 

szkodników. 

 Odzież ochronna dla pracowników kuchni zapewniona. 

 Szkolenie wewnętrzne pracowników kuchni i stanowisk prowadzone – 

udostępnione organom kontroli. 

 Wszyscy pracownicy przedszkola posiadają aktualne książeczki zdrowia i są 

dopuszczeni do pracy przez Zakład Medycyny Pracy. 

 Zeszyt kontroli stanu sanitarno-higienicznego prowadzony na bieżąco przez 

Kierownika Gospodarczego. 

W części protokołu dotyczącego żywienia: 

 Magazyn spożywczy – niewielka ilość produktów spożywczych, wszystkie 

w aktualnych terminach przydatności, oznakowane i przechowywane 

prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producentów. 

 Placówka posiada stałych dostawców, zaopatruje się w hurtowniach 

spożywczych:  

 Domicela 

 PSS Społem 

 Ferma Drobiu w Orzechówce 

 OSM Jasienica Rosielna 

 Gallot-Hurt 

 Iglotex 

 Iresta 

 Gospodarstwo ekologiczne Tadeusz Żebracki 

 Handel Detaliczny Stacjonarno-Obwoźny Władysław Biel. 

 Tropicana 

 Sante 

 Cripsy Natural 

 Eden Springs (woda) 

Pełna dokumentacja codziennych dostaw z potwierdzeniem jakości produktów 

i terminów przydatności – udostępniona, prowadzona na bieżąco. 

W przedszkolu od 2010 roku: 

 Funkcjonuje wdrożony system HACCAP i Dobre Praktyki Produkcyjnej 

i Dobrej Praktyki Higienicznej 
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 Cała dokumentacja wymagana wg. HACCAP, CCP-1, CCP-2/ karty 

monitoringu dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, sanitarnych, socjalnych, 

urządzeń i wyposażenia, kontrola temperatur w urządzeniach chłodniczych – 

prowadzona na bieżąco. 

 Stan techniczny i higieniczny sal dydaktycznych oraz wszystkich pomieszczeń 

oby budynków dobry, nie budzi zastrzeżeń, bez zaleceń. 

Mimo dobrego stanu higieniczno-sanitarnego w obu placówkach pobrane próby 

posiłków z dnia 23 października 2019 r. wykazały obecność pałeczek salmonelli. 

Próby z 24 października 2019 r. – czyste. 

Zgodnie z Regulaminem Żywienia, w placówce istnieje teoretyczna możliwość 

wykupienia obiadu przez pracownika, jednak księgowość nie przewidywała 

wyliczeń obiadów pracowniczych ze względu na fakt zbyt małego bloku 

produkcyjno-żywieniowego przy ul. Podgórze oraz dużą ilość posiłków 

przygotowywanych dla dzieci. Taka możliwość zaistnieje dopiero po otwarciu 

kuchni w budynku przy ul. Kochanowskiego. Wszyscy pracownicy przedszkola 

byli poinformowani o tym fakcie i nie było możliwości kupowania obiadów 

w przedszkolu. 

Zalecenia pokontrolne Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 

w Sanoku z dnia 30.10.2019: 

1) Przeprowadzenie zabiegów dezynfekcyjnych całego wyposażenia 

i sprzętów kuchennych, pomocniczych przez firmę specjalistyczną, 

wykonanie badań kontrolnych personelu kuchni , 

2) Przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego personelu z zakresu 

przestrzegania zasad higieny przy produkcji posiłków 

3) Zapewnienie rozdzielności czynności „brudnych” i „czystych”, zgodnie 

z pojęciami Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, 

4) Zapewnienie dostatecznej ilości blatów produkcyjnych w kuchni do 

przeprowadzania wszystkich „czystych” procesów obróbki.   

 

 

Zaistniała sytuacja najtrudniejsza jest dla dzieci i rodziców, niemniej dla nas 

jako pracowników - jest druzgocąca. Z ubolewaniem stwierdzamy, że 

pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia zdrowia 

i bezpieczeństwa dzieci oddanych pod naszą opiekę, nie udało nam się 

zapobiec zatruciu. Istnieje prawdopodobieństwo, że zawiódł czynnik ludzki, 

za co dyrekcja i personel przepraszają.  
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W okresie od 29 października do 31 października 2019 r. trwały w placówce 

przygotowania do przeprowadzenia dezynfekcji: 

 Kołdry i pościel zostały odebrane przez pracowników pralni chemicznej. 

 Pracownicy przedszkola zapakowali w jednorazowe reklamówki rzeczy 

indywidualne dzieci i zawieszone w szafkach indywidualnych. 

 Rzeczy pozostawione w salach, których pracownicy nie mogli zidentyfikować 

– wyłożone zostały w szatni do odbioru na szafkach szatniowych lub 

w pudełkach plastikowych oznaczonych numerem grupy. 

 Szczoteczki, kubki i pasty do zębów zostały wyrzucone w celu uniknięcia 

rozprzestrzenienia się choroby. 

 

W dniach od 5-7.11. 2019 certyfikowana  firma zewnętrzna przeprowadziła 

całkowitą dekontaminację w obydwu budynkach przedszkola zgodnie z 

zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

 

W chwili obecnej budynek przy ul Podgórze jest już całkowicie przygotowany do 

przyjęcia dzieci, trwają obecnie prace przygotowawcze w budynku przy ulicy 

Kochanowskiego oraz kompletowanie zespołu kuchennego do uruchomienia 

przedszkola. 

Przewidywany czas otwarcia przedszkola to ostatni tydzień listopada 2019  

O szczegółach będziemy Państwa informować. 

Małgorzata Pietrzycka  

dyrektor przedszkola 

 


