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W rwiązkl z przeprowadzottą kontrolą sanepidowską inspektora Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Gliwicach w zakresie zywienia dzieci imłodzieĘ, uprzejmie Państwa
informujemy, że po przęprowadzonej w grudniu 2018 kontroli inspektora Stacji Sanitarno -
EpidemiologicznĄ zmuszeni jesteśmy do zmiany porcji połówkowych na porcje całe .
Przeprowadzota kontrola wykazała pełną prawidłowość w zakresie zywienia i dokonała
szczegołowej oceny dwóch wyrywkowo.wybranych jadłospisów, na podtsawie których
spóiządzaliśmy i dostarczali obiady dla,*lUczniów Państwa szkoĘ. Kontrola obejmowała
sprawdzenie:

- różnorodności potraw

- używanie w produkcji obiadów produktów ze wszystkich dozwolonych grup
spoirywczach ( produkĘ zbozowe / ziemniaki, warzywalowoce, mleko / produkty
mleczne, mięso, ryby, jEa, nasiona roślin strączkowych i inne nsiona, tłlszcze

_ używanie przy produkcji obiadów tylko i v,yłącznie składników naturalnych - bez
lĘ cia nie dozwo lonych koncentratów sp ozyw czy ch

- użyvrania odpowiedniego rcdzĄu tłuszczu do smazenia potrawy z zapyĄaniem
o sposób przeprowadzania sposobu smazenia

* ilości uzywanych ilośói cukru i soli

- ilości niezbędnych w codziennym zywieniu -watzywlowoców, ryby
- zastososwanię nowowczesnych technologii produkcji posiłków zapewniĄących

zdrowie uczniów i bezpieczeństwo zywonościowe i środowiskowe

- zapewrIienia pełnych i kompletnych nofin Zywieniowych posiłków
Wyniki przeprowadzoenj kontroli wskazńy, ze wszystkie badane aspekty zostaĘ ocenione
pozytywnie i przeprowadzane sa w naszej firmie prawidłowo - pod warunkiem, że ocenie
została podana cała parcja obiadu. Zaś porcja połówkowa jest ewidentnie nie wystarczająca
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bowiem nie zapewnia dzięciom odpowiedniej i wymaganej na posiłek obiadowy kalorii,
enrgii, witamin i innych niezbędnych wartości odżywczych.
Ęm samym firma nasza dostała zakaz dostarczania posiłków połówkowych pod grożbą
kolejnych sankcji karnych, w tym kary pieniężnej do 5000,00 zł, kontroli z wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, odstąpienia od umory ze szkołą i rodzicami, zakzazu
dostarczania posiłków do Państwa placówki.
Nadmienię, żę w ostatnich latach nastąpił wzrost intensywności kontroli w zakresie
żywienia dziecł i tńodziezy w związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie o zywieniu
dzięci imłodzieĘ i wprowadzoneymi do niej zmianami latem 2015 i2016t. Zmiany te dość
ostro zaostrzyĘ podstawy żyvvieniaitrzebaprzyznaó, ze rośnie licńa kontroli Sanepid w
tym zahesie i coraz bardziej zaostrza się system kontroli i oceny Ęwiących. Dodam
również, że rueczywiście jestecie Państwo jedyną spośród 27 obsługiwanych przez nas
placówek, która zamawia porcj e połówkowe.
Generalnie inspektor kontrolujący ze strony Sanepid zarzadzał natychmiastowej zmiany,
jednakze udało nam się przesunąc tęn termin na rozsądny wg nas poczatek kolejnego
semestru.
Prosimy więc o rozsądne i powazne podejście do tematu zmiany, poniewaz jakiekolwiek
inne nastawienie będzie skutkowńo zakazęm dostarczanta posiłków do Państwa placówki,
wzmożona kontrolę Sanepid zaróno w naszej firmie jak i w szkole - na wszystkich
mozliwych płaszczy znach.
Mamy głeboką nadzieję, żę złontmieją Państwo żę przedstawiona óziś propozycja
konieczności przeprowadzęniazmiannie jest nź§zym indywidualnym wymysłem apotrzebą
wręcz konieczno Ścią mviązaną z bezpieczeitstwem ffiienia, a tym samym pracy.
W rańę watpliwości jednak macie Państwo prawo do zasięgnięcia opinii w Stacji sanitarno
- Epidemioiogicznej w Gliwicach, gdzie przeprowadzający kontrolę inspeklor udzieli Puń'*
porad oi odpowiedzsi na pytania.
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