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W zanieczyszczonej piaskownicy: W zanieczyszczonej piaskownicy: 



Zabawa w piasku jest jednym z ulubionych zajęć dzieci, dlatego nie można bagatelizować 

problemu zanieczyszczonych piaskownic. 

W piasku, szczególnie z odkrytych piaskownic, w których bawią się nasze dzieci, mogą 

występować liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne pasożyty, będące 

źródłem groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych m. in. salmonelloza, grzybice skóry i 

paznokci, toksoplazmoza, toksokaroza czy glistnica. Zagrożenie sanitarne wzrasta, gdy 

place zabaw nie utrzymuje się w należytej czystości i na ich teren mają swobodny dostęp 

zwierzęta, także gdy piasek w piaskownicach nie jest dostatecznie często wymieniany, 

same piaskownice nie posiadają zabezpieczenia przed dostępem psów, kotów, 

zanieczyszczeniami przez ptactwo. Aby ograniczyć ryzyko sanitarne i uzyskać poprawę 

bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic zaleca się wymianę piasku w tych 

urządzeniach przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy w jego trakcie. Ponadto istotne 

jest zabezpieczenie piaskownic tj. wykonanie ich zakrycia, które uniemożliwi lub utrudni 

dostęp do piasku zwierzętom - psom, kotom i gołębiom. 

Na terenie, w którym zlokalizowana jest piaskownica powinna być widoczna informacja o 

zakazie wprowadzania do piaskownicy zwierząt. Nie mniej istotny dla bezpieczeństwa 

dzieci jest także stan techniczny piaskownic, dlatego przed rozpoczęciem sezonu należy 

przeprowadzić stosowne konserwacje. Mając na względzie poprawę sytuacji w powyższym 

zakresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się do 

wszystkich władz gmin oraz właścicieli placów zabaw i piaskownic o wzmożenie nadzoru i 

opiekę nad miejscami zabaw dzieci. 

 

APEL DO OPIEKUNÓW: 

Zadbaj o prawidłowe nawyki higieniczne: 

1. Dopilnuj aby dziecko nie wkładało do ust brudnych rąk, ani 

przedmiotów 

2. Pamiętaj o konieczności umycia rąk po zabawie w piaskownicy 

3. Umyj dokładnie zabawki, których używało dziecko do zabawy w piaskownicy 

 

Dopilnuj aby dziecko nie spożywało żadnych posiłków, ani przekąsek w czasie zabawy w 

piaskownicy (choroby „brudnych rąk”), sam nie prowokuj takich sytuacji poprzez 

"dokarmianie" dziecka podczas zabawy w piaskownicy (częstowanie dziecka paluszkami, 

ciasteczkami itp.). 

 

Jeżeli jesteś właścicielem psa lub kota zadbaj o właściwe postępowanie z ich odchodami. 

Pamiętaj o odrobaczaniu zwierząt. 
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