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Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
Ogólne wskazania profilaktyczne
należy:
•
unikać bliskiego kontaktu z chorymi
osobami,
•
kiedy jest się chorym, zostać w domu
i zachować dystans do osób zdrowych,
•
zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci,
•
myć często ręce,
•
unikać dotykania oczu, nosa i ust,
żeby nie roznosić zarazków,
•
dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo
płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla:
dyrektorów, nauczycieli i opiekunów
w placówkach nauczania i wychowania
należy:
•
obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie

Zagadnienie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, zwanych potocznie fajerwerkami,
uregulowane zostało Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnątrzzakładowych oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym
wyrobów pirotechnicznych. Wykaz wyrobów pirotechnicznych, na nabywanie których, przechowywanie lub używanie nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia został zawarty w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r.
Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?
Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony przeciwpożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych.
I tak zgodnie z §42 rozporządzenia obrót
wyrobami pirotechnicznymi dopuszczony jest wyłącznie w pomieszczeniach:
− sklepowych – do realizacji bezpośredniej sprzedaży,
− zaplecza – do przechowywania ilości
zapewniających ciągłość sprzedaży,
− magazynach – do składowania wyrobów pirotechnicznych.
Tak więc sprzedaż fajerwerków zabroniona jest na straganach, targowiskach
i z samochodu.
Kto jest uprawniony do sprzedaży fajerwerków?
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pobytu w placówkach, takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka,
•
informować rodziców i opiekunów
o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym,
•
zadbać o ciągły dostęp do środków
higienicznych w toaletach,
•
organizować w ramach możliwości
jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji
wychowania fizycznego,
•
monitorować strony internetowe
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej
www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem
uzyskania bieżących informacji;
rodziców, należy:
•
obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wy-

stąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego,
myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać
dziecku, jak należy to robić,
•
zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza,
•
zasłaniać nos chusteczką higieniczną
podczas kichania i usta podczas kasłania,
•
nie zabierać dziecka do ludzi, którzy
są przeziębieni,
•
zadbać o to, by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,
•
spędzać z dziećmi aktywnie wolny
czas na świeżym powietrzu;
dzieci i młodzieży, należy:
•
myć ręce mydłem i ciepła wodą
przez 20 sekund,
•
jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi,
•
umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu,
•
unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą,
•
przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu.

Sprzedaż fajerwerków dozwolona tylko w sklepach
Do sprzedaży fajerwerków, czyli wyrobów
pirotechnicznych, na nabywanie których,
przechowywanie i sprzedaż nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, uprawniony
jest każdy przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie oraz dysponujący odpowiednim lokalem sklepowym.
Kto może kupować fajerwerki?
Przypominamy również, że zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego należy zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Gdzie można używać fajerwerków?
Obowiązujące przepisy nie wprowadzają
ograniczeń co do osób amatorsko używających fajerwerków. Mogą one być używane
w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo ich użycia oraz w miejscach, gdzie ich
użycie nie jest prawnie zakazane, np. przez
przepisy przeciwpożarowe czy prawo miejscowe. Czasowy zakaz używania fajerwerków w miejscach publicznych wydaje
Wojewoda.
Oznakowanie na opakowaniu:
•
każdy wyrób musi posiadać na opakowaniu: kod klasyfikacyjny 1,4 lub 1,4 S oraz
znak literowy NWP – oznaczający, że wyrób
jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych nie wymagających uzyskania ze-

zwolenia;
•
instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.
Zasady bezpieczeństwa:
•
należy przechowywać je w miejscach
suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
•
przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi,
•
odpalenia fajerwerków może dokonać
wyłącznie osoba pełnoletnia,
•
nie należy używać uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.
Odpowiedzialność prawna:
•
Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych
prowadzona przez osobę nieposiadającą
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wymienionym przedmiocie zgodnie
z art. 60 kodeksu wykroczeń jest zabroniona i podlega karze ograniczenia wolności
lub grzywny.
•
Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne
osobom niepełnoletnim podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 37
ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi.
•
Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi podlega karze aresztu, grzywny zgodnie z art. 83
§ 1 kodeksu wykroczeń. Maria Strzelczak
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