KONTROLE ZEWNĘTRZNE WYKONANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" W 2011R.
Kontrolujący

Termin kontroli Okres objęty

Rodzaj i przedmiot

Wnioski / zalecenia pokontrolne

Państwowy
21.01.2011r.
Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Katowicach

21.01.2011r.

Kontrola sprawdzająca
brak zaleceń
wykonanie zarządzeń decyzji
PPIS w Katowicach z dnia
26.06.2009r.

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Katowicach

31.03.2011r.

Realizacja zaleceń
pokontrolnych wydanych
w XII.2009r.

1.Sformalizowany sposób dokonywanie zakupów dla mieszkańców.
2. Przeprowadzanie szkoleń obowiązujących pracowników w kilku
terminach.
3. IPW przeprowadzać zgodnie z procedurą DPS określającą działania
zespołu wielospecjalistycznego.
4. Przy zawieraniu porozumień z wolontariuszami stosować procedurę dot.
usług woluntarystycznych.
5. Artykuły spożywcze dla mieszkańców umieszczać w czytelnie opisanych
miejscach.
6. Bieżąca kontrola art. spożywczych przechowywanych w lodówkach
(ważność dat przydatności do spożycia).

Kontrola wynagrodzeń

1. Nakaz wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia z urlop
wypoczynkowy za styczeń, luty, marzec 2011r.
2. Wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkwy niewykorzystany w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w dniu rozwiązania umowy.
3. Ustalenie w regulaminie pracy precyzyjnie pory nocnej.
4. Wypłacanie pracownikom nagrody jubileuszowej najpóźniej w dniu
upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5. Przeliczenie za okres nieprzedawniony wynagrodzeń urlopowych
pracowników z uwzględnieniem poprawnego wyliczenia do podstawy
wymiaru świadczenia zmiennych składników płacy. Naliczenie i wypłacenie
stosownych wyrównań.

31.03.2011r.

Państwowa
20-24.05.2011r. 2011r.
Inspekcja Pracy
Okręgowego
Inspektoratu Pracy
Katowice

Państwowy
30.05.2011r.
Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Katowicach

30.05.2011r.

Ocena stanu sanitarnego i
porządkowego w obiekcie,
gospodarki odpadami
medycznymi i komunalnymi
oraz zaopatrzenie w środki
czystości i dezynfekcyjne.

brak zaleceń

26.07.2011r.
Państwowa
Inspekcja Pracy
Okręgowego
Inspektoratu Pracy
Katowice

26.07.2011r.

Kontrola sanitarna kuchni

brak zaleceń

Urząd Miasta
Katowice

od 01.01.2011r.
do 31.08.2011r.

Kontrola zarządcza

od 06.09.2011r.
do 21.09.2011r.

Akta osobowe pracowników pod
kątem aktualnych zakresów
obowiązków oraz aktualnych
badań lekarskich.

Wydział Polityki
Społecznej

Zamówienia publiczne –
zawieranie umów
z kontrahentami.
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
w Katowicach

29.09.2011r.

29.09.2011r.

Pobranie do badań
laboratoryjnych próbki wody
ciepłej w kierunku bakterii
Legionella.

Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
w Katowicach

18.11.2011r.

18.11.2011r.

W zakresie utrzymania
odpowiedniego stanu
sanitarnego instalacji wody
ciepłej w związku z
przekroczeniem liczby bakterii
Legionella Sp.

1. Skierowanie na szkolenie bhp pracownika - J. K.
2. Przestrzeganie par. 3 zarządzenia nr 25/2010 Dyrektora DPS z dnia 16.06.2011r.
w sprawie systemu zastępstw w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" pracownicy, którzy w zakresach obowiązków nie mają wpisanych osób
zastępujących każdorazowo powinni wpisywać osoby zastępujące do podania o
urlop.

3. Uaktualnić załącznik do Zarządzenia nr 26/2010 z dnia 02.08.2010 Dyrektora
Doprowadzenie instalacji ciepłej wody do odpowiednich wymagań
baktriologicznych, zdemontowanie sitek prysznicowych i innych urządzeń, które
mogą wytwarzać aerozole wodno-powietrzne.
Podjęcie działań zmierzających do redukcji liczby bakterii Legionella.

Brak zaleceń

