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V Liberci 3. zá í 2014
TISKOVÁ ZPRÁVA
LETNÍ D

TSKÁ REKREACE 2014 V

LIBERECKÉM KRAJI

V pr hu letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 163 akcí letní d tské rekreace
(LDR) ve 231 b zích, kterých se zú astnilo celkem 12106 d tí. Akce probíhaly v t chto tradi ních
lokalitách eskolipsko – Sloup v ., Dolní Sv tlá, Stvolínky, Svor, Ma enice, Hamr na Jeze e, Holany, Dubá;
Liberecko – eskodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno, Ferdinandov, Bílý Potok, Lázn Libverda;
Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyske , Hrubá Skála, Dv r Bor ice – Vše , Rokytnice n/J, Benecko,
Jablonecko – Malá Skála, Bed ichov, Ko enov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov.

Pracovníci KHS LK zkontrolovali 96 tábor , 14 jiných podobných akcí a 11 poskytovatel
stravovacích služeb pro LDR v Libereckém kraji, zjistili 1 neohlášenou akci. Nebyl vydán žádný
zákaz k jejímu zahájení ani v pr
hu jejího konání, nebyla vydána žádná opat ení v souvislosti
s jejím pr hem. V souvislosti s LDR byla p ijaty celkem 3 stížnosti, provedené místní šet ení
prokázalo jejich áste nou i plnou oprávn nost.
Zdravotníci ádn vedli záznamy ve zdravotních denících o ošet ování klíš at, úraz ze
sportovních inností a onemocn ních - zejména o nachlazení; v horkých dnech bolesti hlavy; jednodenní
bolesti b icha s jednorázovým zvracením (event. pr jmem), které vždy druhý den odezn ly.

Neevidovali jsme žádné hromadné onemocn ní ani jinou mimo ádnou událost.
i kontrolách akcí LDR konstatovali pracovníci KHS LK zjišt ní 45 závad, za které bylo uloženo
celkem 9 sankcí v souhrnné výši 9 700,- K
eská Lípa 3/3 000,- K , Liberec 4/5 200,- K , Semily
2/1 500,- K ).
Zjiš ované závady: ve stravování – dodate
zamrazené potraviny, záchyt potravin s prošlým datem
minimální trvanlivosti, spole né skladování neslu itelných potravin, vyhazování odpad
do
neuzavíratelných nádob; v ubytování – nepo ádek, poškozené stanové plachty; v podmínkách pro osobní
hygienu d tí - nezajišt ní intimity; ve zdravotnické dokumentaci; ve zdravotním zabezpe ení –
léky s prošlou dobou expirace v táborové lékárni ce; nespln ní ohlašovací povinnosti, v zajišt ní
podmínek pro konání jiné podobné akce.

Pr
h letošní letní d tské rekreace hodnotíme jako klidný. Po ádající osoby, s výjimkou jednoho
neohlášeného tábora, ádn ohlásily konání akce a respektovaly platnou legislativu. Žádný tábor nebyl
zakázán. Zdravotníci ádn zaznamenávali nálezy klíš at.
Jako problemati jší se v letošním roce ukázaly jiné podobné akce, které nepodléhají ohlašovací
povinnosti. Jejich kontroly se uskute nily v souvislosti s podn tem nebo náhodn . Na základ
zjišt ných skute ností byly uloženy 3 sankce v celkové výši 4 500 K - závady ve stravování
(nevhodné skladovací podmínky, k ížení provozu, neudržování vybavení kuchyn v istot
a po ádku); ve zdravotnické dokumentaci (nedoloženy zdravotní pr kazy, potvrzení o zp sobilosti
práce s d tmi); ve zdravotním zabezpe ení (nedoložen doklad o zajišt ní akce zásobování pitnou
vodou).
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