PANSTWOWY POWIATOWYINSPEKTOR SANITARNY
w

CHELMIE

22-100 CHELM, ul. Szpitalna 48
Tel. centr.: 82 565 34 21, 565 34 22, FAX 82 565 30 13
Tel. dyr: 82 565 42 21
e-mail: psse.cneim(apts.gov.pl
psse.chelm@pis.gov.pl

.n^SKn;^^'21
SEKRETAR1AI

NS-HZ.9011.10.10.1.2021

m,

mM

Chelm, dnia 14.04.2021 r.

1ii -M- 2021
nr dziennika •••

'n"""j.'..

il0sc zalsczrukowJjjgflfi,
podpis

m sprawy

'J

'

V

Urz^d Gminy
-wszyscy -

(poczta elektroniczna)

W zwi^zku ze zblizaj^cym sie

sezonem

letnim oraz prowadzeniem

dzialalnosci

w zakresie produkeji pierwotnej Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chelmie

przypomina, iz zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym producenci produkeji pierwotnej

(wszyscy rolnicy sprzedaj^cy owoce, warzywa) maj^ obowiEjzek zlozyc wniosek o wpis
do Rejestru zakladow podlegajacych urzedowej kontroli organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.
Jednoczesnie w slad za pismem Glownego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 kwietnia 202lr.

przekazuje w zalaczeniu uaktualnione wytyczne pt. „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentow

rolnych zatrudniajacych cudzoziemcow przy pracach sezonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem
sie wirusa SARS COV-2", celem udostepnienia zainteresowanym podmiotom.

Maj^c powyzsze na uwadze, uprzejmie prosze o umieszczenie przeslanej informacji na
stronie internetowej oraz tablicy ogloszen Urzedu Gminy, a takze przekazanie informacji sortysom
poszczegolnych miejscowosci w celu rozpowszechnienia wsrod producentowrolnych.
Jednoczesnie inform uje, ze w przypadku zainteresowania wsrod lokalnej spolecznosci
danego solectwa ww. obszarem istnieje mozliwosc uczestniczenia przedstawiciela Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmie w szkoleniach na ktorych zostana^ przekazane

informacje zwiazane z rejestracja gospodarstw oraz przedstawione wymagania, ktore musi spelnic
gospodarstwo na etapie zbioru, przechowywania i transportu owocow i warzyw.
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Szczegolowe informacje i ustalenia mozna uzyskac pod numerem telefonu 82 565 34 21
wew. 30 lub bezposrednio w Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Chelmie,
ul. Szpitalna 48.

Pahstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy
w Chelmie

Elzbieta Kuryk
/podpis nieczylclny/

W zalaczeniu :

1. Wytyczne MRiRW i GIS dla producentow rolnych zatrudniajaxych cudzoziemcow przy
pracach sezonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS COV-2
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