Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku rozpoczął akcję mającą na celu
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw.
Poważnym zagrożeniem są odchody psów i kotów, zawierające niewidoczne dla oczu larwy i jaja
pasożytów, które czyhają w piaskownicy.
Pasożyty, wydalane przez zwierzęta z odchodami, po przedostaniu się do organizmu ludzkiego
mogą wywoływać różnego typu schorzenia. Jaja pasożytów mogą powodować podrażnienie
śluzówek oczu, a w szczególnych przypadkach doprowadzić do ślepoty (larwy pasożytów osadzają
się czasem w gałkach ocznych!).
Szczególnie groźnym pasożytem jest
psia glista, której jajo połknięte przez
dziecko wywołuje toksokarozę.
W piaskownicach, w których bawią
się dzieci znajdują się również liczne
bakterie,

grzyby,

pasożyty,

pierwotniaki

wywołujące

i

groźne

choroby, m.in. salmonellozy, grzybice
skóry i paznokci, toksoplasmozę i glistnice.
Nie przestrzeganie podstawowych zasad higieny przez dzieci bawiące się w piaskownicy może
spowodować w/w zakażenia.
Żeby uchronić malca przed chorobą pasożytniczą:


dokładnie myj dziecku ręce po zabawie w piaskownicy i ze
zwierzętami przed jedzeniem, po wyjściu z toalety



dbaj, by miało krótko obcięte paznokcie,



podczas zabawy w piaskownicy, pilnuj aby maluch nie brał do buzi
foremek i brudnych rąk.



jeśli masz psa lub kota, pamiętaj, aby go okresowo odrobaczać,



pilnuj aby piasek w piaskownicy był wymieniany po zimie oraz co najmniej dwa razy ciągu
sezonu letniego,



zaprotestuj gdy ktoś pozwala na zabawę w piaskownicy swojemu czworonogowi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), właściciele, posiadacze lub zarządcy nieruchomości
są zobowiązani utrzymać je w należytym stanie higieniczno – sanitarnym.
Administratorzy osiedli w ramach działań prewencyjnych powinni dbać o wymianę piasku,
zabezpieczyć ogrodzeniem i przykryciem oraz umieścić informację, że nie wolno tutaj
wyprowadzać psów, a jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, z których należy usuwać
ich odchody.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku apeluje do:
Nauczycieli, rodziców, aby zwracali szczególną uwagę na:


dokładne mycie rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po wyjściu z toalety i po
zabawie na świeżym powietrzu,



nie wchodzenie dzieci do piaskownicy z ciastkami, paluszkami, bułkami itp.

Właścicieli terenów rekreacyjnych i posiadaczy czworonogów (psów i kotów):


aby dokonali wymiany piasku w piaskownicach po zimie oraz co najmniej dwa razy w ciągu
sezonu letniego oraz każdorazowo, jeżeli zachodzi taka konieczność,



o wzięcie odpowiedzialności za swoje zwierzęta i nie wyprowadzanie ich na miejsca zabaw
dla dzieci.

Mycie rąk przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po każdym kontakcie ze zwierzętami oraz
dokładne mycie owoców i warzyw – powinno stać się odruchem każdego z nas!
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