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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP

Gorzów Wlkp., 02.07.ż0I9 t.
HK_52-15/14l19
* łloczta elektroniczna

OPINIA SANITARNA nr 5aD019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sarritarny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.TJ.

z20l9r.,poz.59),art.6ust. 1pkt 1,4,art.25ust. IpktZ,ust.2 i3 ustawy zdnia}Omarca2009r.
obezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z20l8r. poz. t870 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

z dnta 18.06.2019 r. (data wpływu 19.06.2019 r.) Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

ul. Dominikańska 19C, 0ż-73S Warszawa o wydanie ,,opinii doĘczqcej imprez masowych

organizowanychw ramach Festiwalu ,,Pol'and'Rock- 20]g", hóry odbędzie się w dniach 3l lipca
- 4 sierpnia 2019 r." w Kostrzynie nad Odrą, uzupełnionego pismem z dnia 0L07.20l9 r.

(otrzYmanym za pośrednictwem poczty elektronicznej), po zapoznaniu się z ptzedłożoną

dokumenta cją dotyczącą zabezpieczęnia sanitarnego ww Festiwalu

opiniuje pozytywnie

organizację w dniach 31 lipca - 4 sierpnia 2019 r. Festiwalu ,,Pol'and'Rock -20Ig- w Kostrzynie

nad Odrą, obejmującego cykl pięciu irnprez masowych wraz z zapleczem (w tym polem

namiotowym oraz strefami sponsorskimi, gastronomicznymi i sanitarnymi) dla przewidywanej

liczbY uczestników do 110000 osób przebywających na stałe na terenach sąsiadujących

Z organizowanymi imprezami masowymi oraz maksymalnej liczby do ok. 300 000 osób

odńedzających teren Festiwalu w ciągu 4 dni

pod warunkiem:

1. zńezpieczenia sanitarnego Festiwalu, obejmującego rzeczywisty azasjego trwania, tj.: okres

od chwili udostępnienia terenu uczestnikom Festiwalu do czasu opuszczenia przez nich

tego terenul
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2. ZaPewlienia wodY do sPożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom określonym
w roz9orządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
Przeznaazonej do sPoŻYcia ptzez ludzi (Dz. IJ. Z 2aI7 r., poz. 2294), we wszystkich
Punktach czerPalnYch (w tym także znowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej),
łącznie z gastronomią, wioskami piwnymi, pokojową wioską kryszny, tymczasowym
marketem Lidl Polska SklePy Spożywcze, popartym wynikami badań laboratoryjnych,
w terminie do dnia 25.07.2at9 r.;

wprzypadkuudostępnieniauczestnikomFestiwa1u@

woda powirrna
sPełniaó wYmagania okreŚlone w rozpotządzeniuMinistra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r.
w sPrawie jakoŚci wody ptzęznaczonej do spożycia ptzęz ludzi (Dz, IJ. z 20t7 r., poz. 2294)
oraz roz9orządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim
powirrna odpowiadaĆ woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), w ścisłym
odniesieniu do stosowanych w nich rozwiązań technicznych, w szczególności tego, czy
sYstemY te mają charaktet przepływowy otwart/, czy też woda Wązy w systemach
zamkniętYch (co jest doPuszczalne wyłącznie pod waruŃiem stosowania układów filtracji
i dezynfekcji wody w obiegach).

4, zaPewnieniabieżącej zimnej i ciepłej wody przy umywalkach w szpitalu polowym i puŃtach
medYcznYch, Punktach gastronomi cznych i obrotu detalicznego żywnością otM
pomieszczeniachlkontenerach sanitarnych;

5. zapewnienia, zgodnie z d,eklaracją:

o 3 ogólnodostęPnYch stref umywalni o zwiększonej wydajność (300 kranó w) oraz 12
wolnostojących prysznicy, podłą czonych do kanalizacji sanitarnej,

o 154 kabin PrysznicowYch wraz z umywalkami (z odprowadzeniem ścieków do
kanalizacji sanitarnej) w dwóch strefach płatnych pryszniców,

o l15 kabin PrYsznicowYch wraz z umywalkami, 152 kabin ustępowych, 45 stanowisk

PisuarowYch oraz 3 kontenery toaletowo-prysznicowe dla osób niepełnosprawnych
w trzech strefach płatnych pól namiotowych ToI CAMP (FAMILY, I, il),
z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej,

o 1300 PrzenoŚnYch kabin ustępowych, 10 kabin przystosowanych dla osób
niePełnosPrawnYch otaz 30 czterostanowiskowych pisuarów, rozstawionych na
terenie imPrezY (w tym na zapleczu organizat ora) oraz dodatkowo 30 stanowisk

PisuarowYch PrzY strefach segregacji odpadów. Zgodnie ze wskazaniem organi zatora
300 kabin ustawionYch zostanie w strefach zamkniętych, ptzeznaczonych dta słuzb
or ganizatora, Pozostńe 1 000 sżuk zostanie udostępnione uczęstnikom) ;

J.
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Uwaga! mając na uwadze zmienną liczbę uczestników Festiwaluo w przypadku
aviększania się ich liczbY w trakcie jego trwania, należy udostępnić uczestnikom
dodatkową liczbę kabin ustępowych (przyjmując 1 kabinę na kolejne 1000 osób).

6, zapewnienia zaplecza sanitarnego z odpowiednią ilością kabin ustępowych dla pracowników
Punktów gastronomicznYch i obrotu detalieznego zyvmością obsługuj ących uczestników
imPtezY, w tYm takŻe Wiosek Piwnych, Pokojowej Wioski Kryszny, tymczasowego marketu
Lidl Polska SklePY SPozYwcze oraz gastronomii wydzielonej dla słuzb przystankowych;

7 ' usuwania Ścieków z urządzeń nie włączonych w system kanalizacji miejskiej (w tymz Punktów gastronomicznYch, puŃtów medycznych, kontenerów 
. 
sanitamych)

do kanalizacji Połączonej ze szczelnymi, zamkniętymi zbiornik arni (y:rzy zapewnieniu
droŻnoŚci instalacji odpływowej) oraz systemaĘcznego dostosowanego do potrzeb ich
wywożenia do wyznaczonych punktów zlewnych;

8' utrzYmYwania bieŻącej czystoŚci w przenośnych kabinach ustępowych i kontenerach
sanitamYch oraz dostosowania częstotliwości ich serwisowania i wywożenia ściekówzę zbiorników bezodPłYwowych, kabin ustępowych, kontenerów sanitarnych do
r ze czy w istych potrzeb ;

9' doŚwietlenia miejsc ustawienia toalet przenośnych umozliwi Ąącego korzystanie z kŃin
w godzinach nocnych oraz terenu umywalni i punktów zbiórki odpadów działĄących
w systemie 24h;

10.zapewnieniaodpowiedniejilościpojemnikówikontene.óW(@

, ptzeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych
oraz nieznłocznego ich opróżn ianial wymieniania w przypadku
Uwaga! Ilość i miejsce ustawienia kontenerów naleĘ
wytw arzanych w danym obszarze odpadów;

ll.utrzymywania terenu Festiwalu, w tym miejsc

ich zapełnienia;

dostosować do ilości

odbywania się imprez masowych,
w odpowiednim stanie sanitarnym
or az bezwzględnego uporządkowania terenu Festiwalu ńezwłoczńe po jego

12. właściwego

ia Festiwalu (szczególnie w obszarach: sceny głównej,
PasuŻu handlowego, umYwalni, sektorów pola namiotowego, a takżę przy punktach
gastronomicznYch, wioskach piwnych i tymczasowym markecie Lidl) oruz włączanie ich
w razie PotrzebY w bieŻące działaniaporządkowe, wynikające ze wska zania nadzorujących
ich osób;

Uwaga! obowiązkiem organ izatorajest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, w tym
utrzymywanie czystoŚci i porządku terenu oraz jego egzekwowanie od podmiotów, które
uzyskaĘ zgodę orga nizatorana prowadzenie działalności na terenie Festiwalu.
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W PrzYPadku stwierdzenia PrZęz słuźby sanitame nieprawidłowości w powyższym zakresie
wobec osób odPowiedzialnYch wskazanych przez organizatora we wniosku będą stosowane
sankcje karne;

13, gromadzenia odPadów medYcznych, zgodnie z przedstawioną procedurq Higieniczno-
Epi demiol o gi cznq (P H- E) ; 0 2 :

o w miejscu ich wYtwarzania - w workach jednorazowego użycia o odpowiedniej
kolorYstYce umieszczonych na stelazach lub w sźywnych pojemnikach
(jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie
zakuŻenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. Stelaze i pojemniki
PowinnY bYÓ wYPosazone w pokryvrry otwierane za pomocą nożnej dźwigni
pedałowej oraz oznaczone właściwymi kodami;

o Poza miejscem ich WYtwarzania - zapewnienie transportu odpadów do miejsca ich
tYmczasowego składowania, z częstotliwością dostosowaną d,o rzeczyństych potrzeb
otaz ich składowania w sposób unięmożliwiający dostęp do nich osób
nieupoważnionych

14, Prawidłowego oPisYwania odpadów medycznych w miejscach ich wytwarzania (worki
czerwone) uwzględniaj ącego następuj ące informacj e:

1) kod odpadów w nich przechowywanych,

2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych,

3) nr REGON wytwórcy odpadów medycznych,
4) nr księgi rejestrowej wfiórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów

wYkonującYch dzińalnoŚÓ leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnials kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. IJ. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), wraz
z podaniem organu Ęestrowego,

5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
6) datę i godzinę zamknięcia.

15, zaPewnienia odPowiedniej ilości narzędzii sprzętu medycznego służącego do wykonywania
Świadczeń medYcznYch udzielanych w ambulatorium chirurgicznym bez konieczności
sterylizacji narzędzi oraz właściwych warunków przechowywania wyrobów medycznych
sterylnych na terenie szpitala polowego i w puŃtach medycznych;
Uwaga! warunki i sPosób przechowywania wyrobów medycznych na stanowiskach
powinny zabezpieczać je przed kontaminacją tub uszkodzeniem;

16, zaPewnienia dostatecznej iloŚci środków dezynfekcyj nych przeznaczonych do dezynfekcji
sprzętu medyoznego, powierzchni, powłok skómych przed iniekcjami
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oraz do dezynfekcji rąk i stosowania ich zgodnie z deklarowanym przez producenta

ptzęznaazęniem, m.in. środków antyseptycznych do dezynfekcji rąk;

17. umieszczenia kontenerów sanitarnych z umywalkami przeznaczonymi do mycia rąk

personelu medycznego bezpośrednio przy szpitalu polowym i punktach medycznych, w celu

umożliwienia sprawnego przeprowadzenia higienicznego mycia rąk po każdym kontakcie

z pacjentem, a takżę zapewnienia rezerwowego źródła wody (dostęp do wody

z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego), usytuowanego w najbliZszej

odległości od miejsca świadczenia usług medycznych;

18.zapoznartia personelu medycznęgo z procedurami zapobiegającymi zaktzęniom i chorobom

zakńnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co powinno zostać

potwierdzone podpisem;

19. zapewnienia przy wszystkich punktach gastronomicznych (w tym w puŃtach

gastronomicznych obsługiwanych przez firmę ,,W Pół Drogi" Robert Korzeniowski)

przyłączy z bieżącą wodą oraz moż|iwością odprowadzęnia ścieków do kanalizacji lub

profesjonalnych zbiorników bezodpływowych, umożliwiających ich opróznianie ptzez firmy

serwisujące;

20. zapewnienia pracownikom punktów gastronomicznych możliwości umycia rąk po

skorzystaniu z toalety (toalety wyposżone w umywalkibądź umywalki przenośne ustawione

bezpośrednio przy kabinie ustępowej);

2L zńezpieczęnia zaplecza gastronomicznego wraz z przyłączami wodno - kanaIizacyjnymi

i toaletami przeznaczonymi wyłącznie dla osób prowadzących dziaŁalność gastronomiczną,

przed dostępem osób postronnych;

2ż. egzekwowania zakazów i nakazów wynikających z ,,Regulaminu prowadzenia działalności

gastronomicznej i handlowej w strefie gastronomicznej na Festiwąlu Pol'and'Rock w latach

2019-2020" otaz ścisłej współpracy w tym zakresie z Pństwowym Powiatowym

Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. po otrzymaniu sygnału o naruszeniu zasad

określonych w w/w regulaminie (w przypadkach stwierdzenia rużących naruszęń stanu

sanitamego oraz wprowadzaniado obrotu drobiu i prodŃtów drobiowych);

Uwaga! stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie braku możliwości sprzedaĘ drobiu i produktów drobiowych podczas imprery

zostalo przekazane zarówno organizatorowi imprezy jak i zgłaszającym się podmiotom

zamier zaj ący m p r ow a dzić działaln o ś ć ga s tr o n o m iczną.
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UZASADNIENIE

Pan Radosław MYsłek, rePrezentujący Fundację Wielka Orkiestra świątecznej pomocy,
ul, Dominikańska l9C,02-738 Warszawa, wnioskiem z dnia 18.06.2019 r. (data wpływu 19.06.2019
r,), uzuPełnionYm Pismem otrzymanyln w dniu 01.07 .2019 t., zvvrócił się do państwowego

Powiatowego InsPektora Sanitamego w Gorzowie Wlkp. z prośbą o ,,wydanie opinii dotyczqcej
imprez masowycll organizowanych w ramach Festiwąlu ,,Pol'and,Rock - 20]9", który odbędzie się
w dniach 31 liPca - 4 sierPnia 20]9 r." w Kostrzynie nad Odrą, (na obszarze obejmującym rejon
pomiędzy ulicami: Sportową, Północną i Aleją Milenijną).
we wniosku organizator wskazał , iż zapewni uczęstnikom:

o 3 streł ogÓlnodostępnych umywalni o zwiększonej wydajnośó (300 krarrów) oruz 12
wolnostojącYch Prysznicy, podłączonych dokanalizacji sanitarn ej, atakze jedną strefę
wo lno stoj ących umyw alek zę zbiornikami bezodpĘwowymi,

o I54 kabinY Prysznicowe wTaz z umywalkami (z odprowadzeniem ścieków do
kanalizacji sanitarnej) w dwóch strefach płatnych pryszniców,

o 115 kabin PrYsznicowych wraz z umywalkarni, l52 kabin ustępowych, 45 stanowisk

PisuarowYch oraz 3 kontenęry toaletowo-prysznicowę dla osób niepełnosprawnych
w trzech strefach płatnych pól namiotowych ToI CAMP (FAMILY, r, il),
z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej,

o 1300 przenośnych kabin ustępowych, 10 kabin przystosowanych dla osób
niePełnosPrawnYch oraz 30 czterostanowiskowych pisuarów, rozstawionych na
terenie imPrezY (w tym na zapleczu otganizatora) oraz dodatkowo 30 stanowisk
PisuarowYch PrzY strefach segregacji odpadów. Zgodnie ze wskazaniem organi zatoru
300 kabin ustawionYch zostanie w strefach zamkniętych, przeznaczonych dla słuzb
organizator a, pozostałe 1 000 sztuk zostanie udostępnione uczestnikom).

o KontenerY do gromadzenia odpadów komunalny ch (25 sztuk o pojemności s-34 m3)
zostaną ustawione w strefach orgańzatorui będą opróżniarre codzienrrie w godzinach
WczesnoPorannYch oruz doraŹnie (na wezwanie) , przezMiejskie Zakłady Komunalne
w KostrzYnie nad Odrą. SYstem sprzątania i utrzymywania czystości terenu festiwalu
będzie ProwadzonY w oparciu o harmonogram prac realizowan ychprzezfirmę Armex
SP, z o,o, z ZieloŃi. Ww. działania sptzątania zostartą uzupełnione w system
zbierania odpadów prowadzony w ramach akcji ,,zarazbędzie czysto'',polegający na
umieszczeniu na terenie festiwalu bezobsługo!\rych stręf ztzńu odpadów (37
puŃtów) oraz obsługowych stref segregacji odpadów (4).
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Z Przedstawionego harmonogramu prac porządkowych terenu festiwalu vrrynika, że
większoŚĆ miejsc najbardziej newralgicznych (tj. główne ciągi komunikacyjne, pasa-ż
handlowY, terenY zespołów toalet ToI ToI oraz stref sanitarnych) w okresie trwania
festiwalu (31,07,- 04,08,2018 r.) będą porządkowane 24h na dobę, przezzespoły
liczące 4-6 osób.

o Prowadzenie dozoru medYcznego, porządkowego oraz sanitamego terenu Festiwalu.
osobą odPowiedzialną ze stronY organizńora za zabezpieczenie sanitame będzie specjalistads' organizacji imPrez i bezpieczeństwa Fundacji Wielka orkiestra świątecznej pomocy, pan

Radosław MYsłek, za zabezPieczenie medyczne - Pani Maja Studzińska, natomiast za koordynację
sPrzątania Podczas imPrezY Pan Michał Udałowski , organizator zadęklarował, iż ,,w bieżqcym roku
sPodziewamY się do 110000 uczestników Festiwalu przeblnłajqcych na stałe na terenach
sqsiadujqcYch z organizowanYmi w ramacłl Festiwalu imprezami masowymi,,. Dodatkowo wskazał,
Że o'w ciqgu czterech dni Festiwalu organizator przewiduje łqcznq ilość odwiedzajqcych teren no
300 000 osób''.

PaństwowY PowiatowY Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp. po zapoznaniu
się z wnioskiem oruz analizie Ptzedłożonej ptzez organizatora dokume ntacji, biorąc pod uwagę
deklarowanY sPosób zabezPieczenia sanitarnego Festiwalu stwierd zą żepo spełnieniu warunków,do których zobowiązano organizatora w niniejszej opinii sanitarnej , zostaną zapewnione
podstawowe wymagania higieniczno - sanitarne dla 110 000 uczestników przebywających nastałe na terenie Festiwalu oraz maksymalnej Iiczby uczestników do ok. 300 000 osóbodwiedzającYch teren tr'estiwalu w ciągu 4 dni, jak równi eż zostaną spełnione warunkiniezbędne do zabezPieczenia obszaru ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych przy
ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą.

W związku z v"Ydzieleńem z terenu Festiwalu odrębnych miejsc przęprowadzania ,,pięciuLą,)p,yw1

'::::: 
"::::"'!'^':!^eZ: 

na tych terenach zapewnić infrastrukturę sanitam ą, zgodnie z ustawąz dnia20 marca2009 r, o bezPieczeństwie imprezmasowych (tj. Dz.U. z2018r. poz. 1870 ze zm.).v, v Lv LrLa.).Uwaga! organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w czasiei miejscu trwania Festiwaluo w t/m wdrożenia, nadzorowania postępowania oraz współpracyz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnejo w przypadku wystąpien ia zatrucia i/lubzakażenia pokarmowego pochod
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Otrzymują:

1. Fundacia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocv" !rl. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa
(e-mail: wosp@wosp.org.pl; Radoslaw.Myslek@wosp.org.pl)

2. ala

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp.
(e-mail : wsse@wsse. gorzow.pl)

2. Burmistrz Miasta Kostrąm nad Odrą (e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.p1)
3. Sekcja aŻŻipu wm.
4. Sekcja Epidemiologii wm.
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