Niebezpieczne piaskownice
Coraz cieplejsze dni sprawiają, że na placach zabaw pojawiają się rodzice ze swoimi pociechami, które już niedługo
zaczną spędzać wolny czas w piaskownicach. Są one wspaniałym miejscem zabaw dla dzieci, ale niestety mogą też
stanowić poważne zagrożenia, bowiem dzieci bawiące się w piasku narażone są na zakażenie bakteriami i pasożytami,
które rozwijają się w piaskownicy zanieczyszczonej zwierzęcymi odchodami.
Problem polega na tym, że z piaskownic korzystają nie tylko dzieci, ale także bezpańskie koty, a nawet psy, które
pozostawione bez opieki powodują widoczne i uciążliwe zanieczyszczenia odchodami: trawników, piaskownic czy
skwerów. W piasku mogą znajdować się bakterie coli i salmonelli, wywołujące biegunkę, wymioty a nawet dur brzuszny.
Jaja pasożytów: glisty, tasiemców – po wniknięciu do organizmu ludzkiego przekształcają się w larwy, które
umiejscawiają się w różnych narządach: wątrobie, nerkach, płucach, układzie nerwowym, oku, powodując ich
uszkodzenie, zaś toksoplazmoza może powodować zmiany chorobowe płodu. Ofiarami pasożytów są najczęściej dzieci,
ze względu na słabo rozwinięty układ odpornościowy i słabsze przestrzeganie zasad higieny osobistej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. mając na uwadze zdrowie dzieci, korzystających z placów
zabaw przypomina właścicielom terenów rekreacyjnych o konieczności wymiany piasku w piaskownicach oraz
zabezpieczeniu ich przed dostępem zwierząt. Obowiązek ten ma umocowanie w przepisach prawa, wynika z art. 22, pkt.
1 Ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz.
1570). Ustawa zobowiązuje właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością do utrzymywania jej w
należytym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.
Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje do rodziców i opiekunów, żeby zwracali uwagę na to, aby dzieci nie
wchodziły do piaskownicy z cukierkami, ciastkami, paluszkami itd., dokładnie myły ręce, szczególnie po zabawie na
świeżym powietrzu, przed jedzeniem i po wyjściu z toalety, w celu zabezpieczenia dziecka przed chorobami
pasożytniczymi. Natomiast posiadacze czworonogów powinni wziąć odpowiedzialność za swoje zwierzęta,
systematycznie je odrobaczać, sprzątać odchody z miejsc publicznych oraz nie wyprowadzać ich na miejsca zabaw dla
dzieci.

