Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
___________________________________________________________________________
V Liberci 16. července 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA
Letní dětská rekreace k 16.7.2010
Ke dni 16.7.2010 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 108 letních dětských táborů
(LDT) se 170 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 081. Z celkového počtu
běhů je 43 běhů stanových táborů, v nichž se bude rekreovat 2 242 dětí a 127 běhů stálých
táborů, kterých se zúčastní 8 839 dětí. K 16.7.2010 nebyl žádný dětský letní tábor zakázán.
K 16.7.2010 zkontrolovali pracovníci KHS LK 34 táborů. Za zjištěné nedostatky byly
uloženy 4 sankce v celkové výši 4 400,- Kč (okres LBC 2/400,- Kč; okres SM 2/4 000,- Kč).
Nedostatky byly zjištěny ve stravování (skladování surovin v rozporu s požadavky legislativy
– nevhodná místa, nevyhovující teploty, dodatečné zmrazování potravin) a zdravotnickém
zajištění (léky s prošlou exspirací).
V lokalitě Českého ráje byl zjištěn jeden neohlášený tábor.
V souvislosti s letní dětskou rekreací byla přijata a prošetřena jedna stížnost.
Dosud nebyla zjištěna ani hlášena žádná hromadná horečnatá nebo průjmová onemocnění.
Ve zdravotních denících převažují záznamy o odstranění klíšťat a drobných poraněních
zejména odřeninách.
Při kontrolách letních táborů věnují pracovníci KHS LK největší pozornost zdravotnímu
zabezpečení zotavovacích akcí včetně zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování,
dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, zajištění ubytování,
režimu dne, zdravotnímu deníku a vybavenosti lékárničky.
Dětské tábory probíhají v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jedná se
zejména o tato místa – Českolipsko – Sloup v Č., Dolní Světlá, Stvolínky, Svor, Mařenice,
Hamr na Jezeře, Holany, Dubá; Liberecko – Českodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno,
Ferdinandov, Bílý Potok, Lázně Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyskeř, Hrubá
Skála, Dvůr Borčice – Všeň, Rokytnice n/J, Benecko, Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov,
Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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