Załącznik Nr. 1
do „Polityki Zarządzania Ryzykiem”
w PSSE w Łodzi

Roczny plan pracy PSSE w Łodzi
na 2013 rok

L.p.

Cel

Zadanie

Poprawa stanu sanitarno-techniczn.
obiektów użyteczności publicznej.

1.Nadzór sanitarny (bieżący) nad
obiektami.
2.Działalność kontrolno-represyjna
3.Załatwianie skarg i interwencji
4.Dyżury 24 h

ONE, OHK, OHŻŻiPU, OHP,
OHDM, ONZ

ONE – 13 pracowników
OHK – 21
OHŻŻiPU -42 , 1samoch.prywatny
OHP-18
HDM-8
ONZ – 5
4 samochody w tym 1 dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego

Zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych

1.Działalność zapobiegawcza i
przeciwepidemiczna w zakresie
chorób zakaźnych oraz zakażeń.
2.Nadzór nad wykonawstwem
szczepień ochronnych.

ONE

Sekcja zwalczania i zapobiegania
chorób zakaźnych i niezakaźnych 13 osób
Sekcja szczepień ochronnych
- 5 osób
samochód slużb, 1 prywatny

Oświata Zdrowotna -Promocja
zdrowia i Profilaktyka

Realizacja zaleceń ŚOZ ,realizacja
programów edukacyjno-zdrowotn

OOZiPZ ; OHDM

Zapobiegawczy nadzór sanitarnyinwestycyjny

1.Uczestniczenie na każdym etapie
powstawania nowych inwestycji,
obiektów użyteczności publicznej

ONZ

1.

2.

3.

4.

.

Jednostka organizacyjna lub
komórka realizująca zadanie

Zasoby ludzkie i materialne

3 pracowników
sam.służb (w miare możliwości )
6 pracowników
2 samochody prywatne(ryczałt)
samochód służbowy ( w miarę
możliwości)

Ochrona zdrowia przed
szkodliwym wpływem czynników
środowiskowych
5.

Realizacja planu finansowego na
2013 r.
6.

7.

Inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie 2-ch budynków PSSE
w Łodzi.

1.Badania laboratoryjne :
a) chemia i mikrobiologia wody do
spożycia, do kapieli, wody w
instalacji wody ciepłej(Legionella)
b)badania kału
c) badania bakteriologiczne
d)badania środowiska pracy

Oddział Laboratoryjny
-laborat. badania wody
-laborat.bakteriologiczne
-laborat.schorzeń jelitowych
-laborat.środowiska pracy

1.Utrzymanie płynności finansowej.
i zapewnienie funkcjonowania
OE ; Sekcja Administracji
stacji
2.Zabezpieczenie finansowe działań
oddziałów merytorycznych

1.Poprawa warunków pracy
(pomieszczenia biurowe, socjalne,
sanitarne )

Oddział Administracji

36 pracowników ( 31 L/5 A)
RDW ,zwroty dotacji (podłoża ,
odczynniki, media)

23 pracowników
1 samochód służbowy
2 samoch. prywatne (ryczałt)

1 pracownik gospodarczy
Brak środków na inwestycje w
budżecie stacji.;

Sporządził : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

