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Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ
(ORYGINAŁ / ~ )

Nr HŻ.9020.16.2018.AA Chmielowice, dnia 22.06.2018r.
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upowazmonego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/

Powiatowego/Granicznego *) Inspektora Sanitarnego w Opolu

Annę Augustyniok - asystenta Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
upoważnienie nr 15/18

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ust.l pkt. 2, 3, 3a) i art. 25 ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późno zm.),
w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z póź, zm.).
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PKlBŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08 maja 2017r. w sprawie procedury przeprowadzania
urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018r. poz. 646 z późno zm.) **) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 88212004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004,
str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późno zm.) -
nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

1. Zakład:

Dom Dziecka w Chmielowicach

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczqce identyfikacji zakładu)

ul. Nyska 18, 45-940 Opole

(adres)
NIP 754-109-30-34
TEL. 77/474-39-01 FAX 77/474-39-01 E-MAIL - .

Zakład objęty nadzorem na podstawie: -

(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)
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2. Kierujący zakładem:
Ingryda Gaida -Dyrektor

(imię i nazwisko, stanowisko)
3. Przedstawiciel zakładu:

Barbara Liskowicz-Ambrozik - intendent, magazynier

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sanitarna obejmująca ocenę spełnienia wymagań
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-technicznego obiektu, jakości
zdrowotnej środków spożywczych, prowadzenia dokumentacji i zapisów w zakresie stosowanych
systemów dotyczących bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia (w tym ocena jadłospisćw).

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie użyto

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje
charakteryzujące zakład).

1.1. Stan techniczno-sanitarny zakładu.

1.1.1. Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu (funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń
robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością) -
W Domu Dziecka w Chmielowicach przeprowadzono kontrolę pomieszczeń bloku żywienia -
kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych i magazynowych. Kuchnia prowadzi produkcję
posiłków od surowca do gotowego wyrobu od poniedziałku do piątku, dla 14 dzieci w wieku od
2-19 lat.
Skontrolowano następujące pomieszczenia: jadalnię, kuchnię, wydzieloną w części kuchni
zmywalnię naczyń stołowych, magazyn podręczny, magazyn produktów spożywczych, magazyn
warzyw, obieralnię, pokój socjalny, wc.
Otoczenie zakładu, przestrzeń robocza, funkcjonalność, krzyżowanie się dróg - bez uwag.

1.1.2. Stan techniczny pomieszczeń zakładu (podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy,
okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych
i magazynowych) - Stan techniczny wszystkich kontrolowanych pomieszczeń produkcyjnych
nie budził zastrzeżeń. Również stan sprzętu, urządzeń produkcyjnych, szafek, naczyń
kuchennych bez uwag.

1.1.3. Powierzchnie stykające się z żywnością (maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane
w procesie produkcji/sprzedaży) - Meble kuchenne i powierzchnie robocze w skontrolowanych
pomieszczeniach drewniane, czyste. w dobrym stanie technicznym. Urządzenia chłodnicze,
sprzęt produkcyjny, naczynia stołowe właściwe do prowadzonych procesów i łatwe do
utrzymania w czystości.

1.1.4. Instalacja wodna i kanalizacja zakładu oraz systemy wentylacyjne Instalacja woda,
kanalizacja, system wentylacji - bez uwag. Woda dostarczana wodociągiem sieciowym.
Placówka podłączonajest do sieci kanalizacyjnej.

1.1.5. Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie - Zakład zabezpieczono przed
dostępem owadów, w oknach zamontowano siatki przeciwko owadom. Zabezpieczenie zakładu
przed szkodnikami - nie stwierdzono obecność szkodników ani ich śladów.

1.1.6. Gospodarka odpadami (przechowywanie i usuwanie odpadów) - Odpady pokonsumpcyjne
traktowano jako odpady komunalne. Kosze wyposażone w pokrywy i worki. Odpady
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gromadzone są w sposób selektywny w zamykanych pojemnikach, które wywożone są: pojemnik
żółty co 2 tygodnie, pojemnik czarny w każdy wtorek, pojemnik zielony - w razie potrzeby.
Wywóz śmieci odbywa się z godnie ze złożoną w dniu 16.11.2016r. "Deklaracją o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

1.1.7. Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych - bez uwag.

1.2. Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

1.2.1. Czystość pomieszczeń zakładu, w tym środków transportu. Procesy czyszczenia, mycia,
dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość
wody wykorzystywanej w zakładzie - Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń produkcyjnych
i magazynowych nie budził zastrzeżeń. Naczynia stołowe i kuchenne czyste, w dobrym stanie
i łatwe do utrzymania w czystości - bez uwag. Naczynia stołowe zmywane są w zmywarce firmy
Simens, czyste przechowywane są w szajkach.
Środki myjąco-dezynfekujące do mycia naczyń i sprzętu zapewniono w odpowiedniej ilości.
Umywalki do mycia rąk posiadały ciepłą i zimną wodę oraz zaopatrzone były w środki do
mycia rąk i higienicznego ich suszenia.
W korytarzu w części piwnicznej znajduje się wydzielone miejsce do mycia jaj (wyznaczona
komora zlewu) i dezynfekcji jaj (stanowisko z naświetlaczem Revolution).

1.2.2. Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha
chłodniczego - Zapewniono wystarczającą ilość urządzeń chłodniczych (lodówko-zamrażarek,
zamrażarek, szaf chłodniczych) do przechowywania łatwo psujących się środków spożywczych.
Zachowano rozdzielność przechowywanych środków spożywczych w urządzeniach
chłodniczych. Urządzenia chłodnicze znajdujące się na stanie zakładu sprawne, wyposażone
w termometry - temperatury prawidłowe. Prowadzono na bieżąco monitoring temperatur
w urządzeniach chłodniczych - okazano wypełniane na bieżąco rejestry.
Prowadzona jest na bieżąco ocena dostarczanych produktów spożywczych - ewentualne
niezgodności na bieżąco zgłaszane są dostawcom.

1.2.3. Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością
Wymagania przepisów w tym zakresie zachowano. Osoba pracująca w kuchni posiadała
właściwą odzież ochronną (fartuch, czepek). Okazano do wglądu aktualne orzeczenia lekarskie.

1.3. Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem
żywności.

1.3.1. Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje
zatrudnionych pracowników) - bez uwag.

1.3.2. Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych
w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy - bieżąca współpraca
z organami nadzoru.

1.3.3. Prawidłowość procedur i ich realizacji (GHP, GMP, HACCP) - Zakład pracuje w oparciu
o GHP, GMP i system HACCP. Procedury dotyczące czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym
procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń) są prawidłowo opracowane. Na
bieżąco prowadzone są zapisy (z monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych, mycia
i dezynfekcji urządzeń).

1.3.4. Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach - bez uwag.

1.3.5. Śledzenie produktu (traceability) - produkty oraz surowce dostarczane są przez firmy
zewnętrzne ich środkami transportu. Dokumentacja prowadzona w tym zakresie pozwala na
odtworzenie drogi produktu ijego identyfikację.

1.3.6. Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez producenta, w tym badania
właścicielskie - Zakład nie pobiera i nie przechowuje próbek żywności.
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1.3.7. Znakowanie - Podczas kontroli sprawdzono terminy przydatności do spożycia i daty
minimalnej trwałości produktów znajdujących się na stanie - bez uwag. W trakcie kontroli
wniesiono uwagi do oznakowania jadłospisćw w zakresie udzielania obowiązkowej informacji
o składnikach lub substancjach pomocniczych powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.
W zwiqzku z tym pouczono o konieczności informowania mieszkańców na temat żywnoki
nieopakowanej zgodnie z "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (Uli)
Nr 1169/2017 z dnia 25 października 2071 r. w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywnosci" oraz zgodnie z n Rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.201../1' w sprawie znakowania poszczególnych rodzajćw srodkćw
spożywczych (D:::.U. z 2015r., poz. 29. z późn. :::m.)".

1.4. Profil działalności zgodnie z kategoryzacją zakładów.

Zakład został skategoryzowany jako zakład żywienia zbiorowego zamkniętego, kategoria ryzyka
według arkusza oceny zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego - niskie

Proces technologiczny produkcji posiłków nie uległ zmianie - w dalszym ciągu kuchnia
prowadzi produkcję posiłków od poniedziałku do piątku (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja) od surowca do wyrobu gotowego, dla 14 dzieci. Posiłki kolacyjne oraz posiłki w weekendy
dzieci przygotowują z wydanych przez kuchnię produktów pod okiem wychowawców.
Stawka całodziennego wyżywienia wynosi ok. 10 zł bruito/osobę/dzień. W kuchni zatrudnione są
2 osoby (kucharka, intendent-magazynier). Jadłospisy są opracowywane przez panią magazynier,
konsultowane z dziećmi i zatwierdzane przez dyrektora - wywieszono do wiadomości.

Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów za okres 10 dni od 04.06.20181'. do 13.06.20181'.
(jadłospis w załączeniu - załącznik nr 2), w wyniku której stwierdzono:
~ śniadania - w analizowanym okresie 2 razy podano zupę mleczną z płatkami (bez określenia

rodzaju). Wpozostałe dni porcję nabiału podawano w formie napoju jako: kakao, kawę z mlekiem
lub mleko. Zpieczywa podawano różne rodzaje chleba (razowy, wieloziarnisty, pszenno-żytni,
kukurydziany, dyniowy, zwykły) oraz bułki zwykłe, ajako smarowidło masło. Dodatek do pieczywa
był podawany wyłącznie" na słodko n: marmolada z dzikiej róży, nutella, miód, powidła śliwkowe
lub dżemy (czarna jagoda, jabłkowy, morelowy). Do picia poza napojami z mlekiem podawano
herbatę i herbatę owocową - bez określenia rodzaju/smaku. Należy pamiętać iż zgodnie
z opracowanymi w 20161'. w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie rekomendacjami
żywieniowymi zaleca się dzienne spożywanie warzyw i owoców w ilości co najmniej 400 g
dziennie. w co najmniej 5porcjach warzyw i owoców, z tego 1porcję może stanowić 1szklanka
soku 1OO%. Właściwa proporcja spożycia: % - warzywa i ~ - owoce. Zgodnie z zasadami
zdrowego żywienia należy unikać spożywania cukru i produktów bogatych w cukry, szczególnie
proste. Do takich produktów możemy zaliczyć ww. podawane do śniadań. Dlatego stwierdzono
brak warzyw, a takŻe owoców w ocenianych posiłkach śniadaniowych.

~ II śniadania - na II śniadania podawano kanapki, przygotowywane z chleba (słonecznikowy,
pszenno-żytni, razowy), z margaryną (" masłem roślinnym n) i dodatkami. Z dodatków pojawiły się
produkty z grupy nabiału (serek puszysty, 2 razy serek topiony, ser żółty rycki, pasta wieloserowa,
serek kanapkowy, ser żółty podlaski, ser almette, ser żółty światowid) oraz wędlin (pasztet duda,
2 razy polędwica złota, kiełbasa z indyka, schab wędzarza, pasztet drobiowy, kiełbasa krakowska,
pasztet wieprzowy, kiełbasa extra). Z warzyw pojawiały się: 5 razy ogórek, 6 razy sałata,
pomidor, 5 razy papryka, rzodkiewka. Do picia podawano wodę mineralną.

~ obiady - dwudaniowe, urozmaicone. Na obiad podawano urozmaicone zupy. Do drugich dań
podawano warzywa w postaci zestawu gotowanych warzyw oraz surówek. W analizowanym
okresie w posiłkach obiadowych uwzględniono rybę (" kotlety rybne ", "ryba duszona ''j oraz
nasiona roślin strączkowych ("grochówka n, "marchewka z groszkiem n, "fasola szparagowa ").
W analizowanym okresie nie uwzględniono kasz. Do posiłków obiadowych jako napój podawano
kompoty z różnych owoców (agrestowy, wiśniowy, jagodowy, z jabłek, morelowy, gruszkowy,
śliwkowy). Raz podano sok - bez określenia smaku. Należy pamiętać o najnowszych zaleceniach
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opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci i młodzieży, które
mówią o codziennym i regularnym spożywaniu wody w odpowiednich ilościach, czyli co najmniej
5-6 szklanek dziennie, do posiłku i między posiłkami.
podwieczorki - morele, jogurt truskawkowy, nektarynka, jabłko, kisiel, słodycze, ciasto, serek
homogenizowany, galaretka, banan.

~ kolacje - z pieczywa podawano chleb (głównie pszenno-żytni oraz dyniowy, razowy,
wieloziarnisty), a jako smarowidło masło. Do pieczywa serwowano produkty z grupy nabiału
(ser puszysty śmietankowy, serek delikate, ser biały z rzodkiewką, ser żółty wędzony, ser żółty
światowid, ser biały delicate, ser topiony smażony, ser topiony, ser biały ostrowia) i wędlin
(kiełbasa kminkowa, szynka domowa, kiełbasa żywiecka, szynka z kotła, kiełbasy na ciepło, szynka
bacy, schab pieczony), a także śledzie w śmietanie, hot-dogi, jajecznicę ze szczypiorkiem,
zapiekankę makaronową. Do posiłków jako napój podawano głównie herbatę (bez określenia
rodzaju/smaku) oraz herbatę z cytryną i herbatę ziołową. Z warzyw pojawiały się: 7 razy pomidor,
6 razy rzodkiewka, 2 razy sałata, 2 razy papryka.

W wyniku teoretycznej oceny jadłospisów za okres 10 dni wniesiono następujące uwagi:

- stwierdzono brak dodatku warzyw i owoców do posiłków śniadaniowych podawanych
w analizowanym okresie. Należy pamiętać iż zgodnie z opracowanymi w 2016r. w Instytucie
Żywności i Żywienia w Warszawie rekomendacjami żywieniowymi zaleca się dzienne spożywanie
warzyw i owoców w ilości co najmniej 400 g dziennie, w co najmniej 5 porcjach warzyw i owoców,
z tego 1porcję może stanowić 1szklanka soku 100%. Właściwa proporcja spożycia: % - warzywa
i y, - owoce. Największą wartością odżywczą charakteryzują się warzywa i owoce nieprzetworzone,
dlatego też zaleca się spożywanie ich, o ile to możliwe w stanie surowym, lub lekko podgotowane,
najlepiej na parze;

- według zaleceń i opracowanych przez IŻŻ "Zasad zdrowego żywienia" szczególnie dzieci
i młodzież powinny unikać cukru, słodyczy i słodkich napojów - należy zastępować je owocami
i orzechami. Podczas zakupów należy zwracać uwagę na etykiety produktów, szczególnie
przetworzonych, pod kątem zawartości cukru lub substancji słodzących np. napojach, dżemach,
w płatkach śniadaniowych itp. Należy również zwracać uwagę na częstotliwość podawania do
posiłków słodkich przekąsek (słodycze, ciasta, ciastka, dżem, nutella);

- w związku z powyższym należy zwiększyć urozmaicenie produktów podawanych na śniadania do
pieczywa i zastąpienie produktów z dodatkiem cukru, produktami takimi jak np. warzywa, nabiał,
świeże owoce, soki owocowo-warzywne, orzechy, nasiona, nieprzetworzone produkty
pełnoziarniste;

- małe urozmaicenie podawanych produktów mlecznych (ser żółty, ser topiony). Ser żółty jest dobrym
źródłem wapnia jednak ze względu na dużą zawartość soli i nasyconych kwasów tłuszczowych,
zaleca się zwiększenie ilość produktów mlecznych mało przetworzonych takich jak np. mleczne
napoje fermentowane: maślanka, kefir, jogurty (naturalne, niesłodzone), zsiadłe mleko oraz sery
twarogowe chude i ziarniste;

- brak udziału przetworów zbożowych (kasz) w posiłkach;
- brak określenia rodzaju lub smaku produktów: "płatki "", herbata ", "herbata owocowa ", "sok" itp.

Pozostawiono materiały informacyjne: "Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
dla dzieci i młodzieży", ,,10 Zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży", "Praktyczne wskazówki dla
konsumentów ryb ", "Czytaj etykiety - Alergeny w żywności ", "Jak czytać etykiety ", "Co powinniśmy
wiedzieć o wartości odżywczej żywności ", materiały z kampanii "Mniej cukru, soli, tłuszczu? Kupuję
to!" oraz infografiki ze strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie opracował w 2016 roku "Piramidę zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej" dla dzieci i młodzieży oraz "Zasady zdrowego żywienia" będące
integralnym elementem piramidy (w załączeniu). Piramida jest graficznym opisem odpowiednich
proporcji różnych, niezbędnych w codziennej diecie grup produktów spożywczych. Im wyższe piętro
piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności.
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Należy pamiętać, że w najnowszych zaleceniach ważnq zmianą w piramidzie jest zmiana jej
podstawy. Instytut zwraca uwagę jak ważna jest regularna i codzienna aktywność fizyczna. Codzienna
aktywność, przynajmniej 60 minut dziennie, w szkole i poza nią zapewnia dobrą kondycję fizyczną
i sprawność umysłową oraz wpływa na prawidłową sylwetkę i atrakcyjny wygląd. Zwiększenie
aktywności powyżej 60 minut dziennie może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne. Młodzież
powinna również pamiętać o ćwiczeniach zwiększających tkankę mięśniową i mineralizacji kości,
a zmniejszających tkankę tłuszczową. Powinno się ćwiczyć co najmniej trzy razy w tygodniu.

Grupa warzyw i owoców jest bardzo ważnym składnikiem pożywienia człowieka. Największą
wartością odżywczą charakteryzują się warzywa i owoce nieprzetworzone, spożywanie ich o ile to
możliwe, w stanie surowym. Warzywa powinny być składnikiem każdego posiłku w ciągu dnia.
Różnorodność spożywanych warzyw i owoców zapewnia dostarczenie wielu cennych składników
odżywczych. Badania pokazują, że każda porcja warzyw i owoców zwiększa ich działanie
prozdrowotne, ponieważ dostarczamy naszemu organizmowi szerokiej ilości bioaktywnych związków,
takich jak karotenoidy (w tym beta-karoten, likopen), witaminy: C i E, kwas fo liowy, selen,jlawonoidy,
izojlawony oraz błonnik. Mają one działanie antyoksydacyjne, hamują namnażanie się komórek,
chronią DNA komórek, regulują działanie hormonów oraz stymulują układ immunologiczny. Dieta
bogata w warzywa i owoce m.in. zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia
(nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca) oraz nowotwory. Zgodnie z opracowanymi
w 2016r. w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie zaleceniami żywieniowymi zaleca się dzienne
spożywanie warzyw i owoców, we właściwej proporcji ~ - warzywa i ~ - owoce, w ilości co najmniej
400 g dziennie, w co najmniej 5porcjach, z tego 1porcję może stanowić 1 szklanka soku. Należy
pamiętać, że każda większa ilość i liczba porcji warzyw i owoców dziennie przynosi dalsze korzyści dla
zdrowia.

Należy pamiętać o codziennym i regularnym spożywaniu przez dzieci i młodzież wody, w ilości
co najmniej 5-6 szklanek dziennie, do posiłku i między posiłkami. Jej niedobór szybko prowadzi do
odwodnienia i związanego z tym gorszego samopoczucia, osłabienia organizmu, mniejszej możliwości
koncentracji i przyswajania nowych wiadomości. Warto pamiętać iż więcej wody potrzeba przy
wysiłku fizycznym, w czasie przebywania w miejscu gdzie jest wysoka bądź niska temperatura lub mała
wilgotność.

Słodycze nie powinny zastępować wartościowego posiłku, np. kanapki i owoców na drugie
śniadanie. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami IŻŻ w Warszawie należy pamiętać, że cukier i słodycze
są bardzo kaloryczne, ponieważ oprócz tego, że zawierają głównie sacharozę, glukozę czy fruktozę
(np. w postaci syropu glukozowo-fruktozowego) wiele z nich zawiera tłuszcz (m.in. ciastka, batoniki,
wyroby czekoladowe, lody). Słodycze nie dostarczają cennych witamin i składników mineralnych.
Często znajdujący się w słodyczach tłuszcz zawiera niekorzystne dla zdrowia kwasy tłuszczowe, w tym
izomery trans sprzyjające chorobom układu krążenia i nowotworom. Istnieją słodycze, które mają
tylko słodki smak i dostarczają kalorii, a przez to sprzyjają nadwadze i otyłości, przyczyniając się do
rozwoju cukrzycy typu 2 czy miażdżycy. Dodatkowo słodycze i cukier są wrogiem naszych zębów
i najpoważniejszym czynnikiem rozwoju próchnicy, dlatego warto ograniczyć dodawanie cukru do
potraw i napojów. Słodycze warto zastąpić owocami lub niesolonymi orzechami i nasionami. Orzechy,
zwłaszcza włoskie, migdały, nasiona słonecznika czy dyni zawierają szereg substancji korzystnych dla
zdrowia.

Skontrolowano przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. (Dz. U z 1996r. Nr 10 poz. 55
z późn. zm.) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
w zakresie zakazu palenia papierosów w miejscach objętych zakazem - w pionie żywienia nie
stwierdzono naruszeń w kontrolowanym zakresie.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: załącznik nr 1 - Arkusz oceny stanu
sanitarnego; załącznik nr 2 - Jadłospis za okres od 04.06.2018r. do J3.06.2018r.: załącznik nr 3 -
Instrukcja higieny pracowników kuchni, działu produkcyjnego; załącznik nr 4 - Instrukcja zabezpieczenia i
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wycofywania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej; załącznik nr 5
-Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w Domu Dziecka w Chmielowicach.

III. Ustalenia pokontrolne
1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt - zał. nr.. - .

ukarano - .
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości - zł
(nr mandatu karnego)

na podstawie - .
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr - .

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając
informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu
karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)
2. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych: nie ustalono

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących
uchybień wymienionych w pkt. -

o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić
właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego
terminu.

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika I przedstawiciela zakładu ".
Pan (i) wnosi I nie wnosi? uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: - .

5. Uwagi osoby kontrolującej:

• Wniesiono uwagi dotyczące żywienia - zawarte w pkt. II 1.. .

6. Czas trwania kontroli: od 0930 do 1300

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla
każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: .

(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

DOM DZIECKA
W CHMIELOWICACH

ul. Nyska 18
45-940 Opole

tel./fax 77 4743901

.......... ·1··.. ·.. ····· .. ··· .. ·.. ···· .. ·· .. ······· .. ··· .. ··

..........................................................
(poC!Pis świadków).J

( podpis osoby kontrolującej)
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IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 22.06.2018r .

otrzymałem (-am) w dniu c!:.~:..~.r.:~r...
;JOrv:DZIECKA D ~RE.

"".CBMIELOWICACł-[)omu Dz'cka w
ul. Nyska 18

45-940 QPolt
tel./fax 77 4743,01 Ing 'ctc

~~'~d~';;';;i~';;~t';"i~;~j~~'~~~';;;;~k6ij".

Właściciel I osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może
zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokoł sprawdzono pod względem formalnym po dokonanIU czynnoser kontrolnych l zatwIerdzono J
nie zatwierdzono') wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora
sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej!
kierownika technicznego/ zastępcy)

') - zaznaczyć właściwe
") skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy o swobodzie działalności gospodarczej
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Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej
nr HŻ.9020.16.2018.AA z dnia 22.06.2018r.

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ŻYWIENIA
ZBIOROWEGO/ MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU

Z ŻYWNOŚCIĄ 1)

Dom Dziecka w Chmielowicach,
ul. Nyska 18, 45-940 Opole

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU
NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

OCENA ZAGROŻENIA UWAGI

Zakres kontroli Niskie Średnie Wysokie (wpisać
ND

(N) (S) (W) kiedy
nie

dotyczy)

I Stan techniczno - sanitarny zakładu O 9 18 O

1 Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu - funkcjonalność, O 2 4 O
krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze
sanitarne pracowników mających kontakt
z żywnością.

2 Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i O 2 4 O
zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi,
oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych
i magazynowych.

3 Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, O 1 2 O
sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.

4 Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne. O 1 2 O

5 Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie. O 1 2 O

6 Gospodarka odpadami - przechowywanie i usuwanie odpadów. O 1 2 O

7 Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. O 1 2 O

I) zaznaczyć właściwe
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II Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży O 16 32 O

l Czystość pomieszczeń zakładu, w tym środków transportu. O 8 16 O
Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie
technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość
wody wykorzystywanej w zakładzie.

2 Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w O 5 II O
tym zachowanie łańcucha chłodniczego.

3 Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających O 3 5 O
kontakt z żywnością.

1lI Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy O 28 56 4
zarządzania bezpieczeństwem żywności

l Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne O 2 4 O
pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).

2 Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość O l 2 O
i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach
właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.

3 Prawidłowość procedur i ich realizacji i (GHP, GMP, HACCP). O 9 17 O

4 Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach. O 3 7 O

5 Siedzenie produktu (Traceab ility). O 5 lO O

6 Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez O 4 8 O
producenta, w tym badania właścicielskie.

7 Znakowanie. O 4 8 4

IV Profil działalności - zgodnie z kategoryzacją zakładów O 4 8 4

Suma punktów 8

Suma punktów ogółem 8

Kategoria ryzyka Niskie Średnie Wysokie

(N) (S) (W)

Ryzyko dla ocenianego zakładu niskie
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KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie powyżej 50 pkt

Ryzyko średnie powyżej 15 do 50 pkt

Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

II. STWIERDZONE NIEPRA WIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI
SANITARNEJ NR -...... Z DNIA .

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

............................................................ - .

(podpis kontrolowanego) (podpis osoby kontrolującej)
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