Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
V Liberci 26. července 2010
Tisková zpráva
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR
ZA 2.ČTVRTLETÍ 2010

V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ

Za druhé čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK státní zdravotní dozor v celkem 245
zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé (Celkem tak od začátku roku zkontrolovali 462
zařízení). Počty kontrol jsou v jednotlivých okresech LK v souladu s kontrolním plánem MZ ČR – okres
Česká Lípa 45; Jablonec n/N 75; Liberec 65; Semily 60.
Za zjištěné nedostatky bylo v LK
ve 2. čtvrtletí 2010 uloženo
celkem 7 sankcí v celkové výši
6
14 000,- Kč. Šest sankcí bylo
55
v
celkové výši 13 000,- bylo
44
Školy
uloženo
ve
stravovacích
Školská zařízení
provozovnách zařízení pro děti a
Stravovací zařízení
mladistvé – nejčastěji byly
Zotavovací akce a školy v přírodě
zjištěny
závady
v provozní
18
122
hygieně
(nepořádek),
při
Venkovní hrací plochy s provozovatelem
skladování
a
manipulaci
Ostatní
s potravinami
(nedodržování
skladovacích teplot, společné
skladování neslučitelných druhů, záměna pracovních ploch) a v dodržování záručních lhůt potravin.
Jedna pokuta byla uložena za nedostatečný úklid ve škole.
Počet kontrol dle typu zařízení pro děti a mladistvé
za 2. čtvrtletí 2010 v Libereckém kraji

Počty kontrol dle typu zařízení
v jednotlivých okresech LK za 2. čtvrtletí 2010
4

4

2

9

18

6

17

18

10
17
3

2

8
24

32

okres Česká Lípa

5

30

36

okres S emily

okres Jablonec n/N
okres Liberec

V rámci regionálního úkolu se pracovníci KHS LK od druhé poloviny března zaměřovali na kontrolu
skladovacích podmínek, kdy správné skladování a uchovávání nakoupených potravin je jednou
z podmínek přípravy kvalitních a zdravotně nezávadných pokrmů. Úkol byl ukončen k 30.6.2010
a v současné době probíhá jeho vyhodnocení.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK

Tel: 485 253 111

Fax: 485 105 864

Email: sekretariat@khslbc.cz
Strana 1 (celkem1)

IČ: 71009302

