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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w zwivku ze zblizajucym sic
nowym rokiem szkolnym 2019/2020 oraz koniecznosciu zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunkow pobytu dzieci i mlodziezy w placowkach oswiatowych, zwraca
sic z prosbq. o przeslanie informacji o podjctych dzialaniach dotyczqcych przygotowania
placOwek szkolnych do nowego roku szkolnego.

1'race remontowe, prowadzone w okresie wakacyjnym, powinny bye zaplanowane tak,
aby mozliwe bylo ich zakonczenie przcd rozpoczcciem nowego roku szkolnego.
Prowadzone prace i trwajgcy remont nie mote bye przyczynq narazenia dzieci i mlodziezy
na niebezpieczenstwo i ucijzliwosci po rozpoczcciu zajce w szkole.

Utrzymanie obiektow oswiatowych w odpowiedniej czystosci i wlasciwym stanie
sanitarnym to dzialania konieczne w celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen dla
dzieci i mlodziezy szkolnej.

W zwigzku powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
uprzejmie prosi o przedlozenie na adres tutejszej stacji zbiorczych informacji dotyczjcych
przeprowadzonych, trwajjcych, kontynuowanych lub planowanych po 01.09.2019r.
pracach, wedlug zalgczonych tabel z podaniem terminu ich realizacji, w poszczegolnych
rodzajach placowek, z podaniem ich adresow. Ponadto pod tabe1q. proszc umiescie
inlormacjc z remontow prowadzonych na zewnutrz budynkow w zakresie: elewacji,
nawierzchni placow zabaw, boisk, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Informacjc nalezy przedlozye w terminie do dnia 29.08.2019r. na adres tutejszej stacji,
drop elektronicznq, lub pocztowu.
Zallcznik: Tabele: Przygotowanie szkol do nowego roku szkolnego 2019/2020
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