Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
___________________________________________________________________________
V Liberci 17. srpna 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA
Letní dětská rekreace k 16.8.2010
Do poloviny srpna 2010 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 133 letních dětských
táborů se 194 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 12 402. Z celkového počtu
běhů je 44 běhů stanových táborů, v nichž se bude rekreovat 2 277 dětí a 150 běhů stálých
táborů, kterých se zúčastní 10 125 dětí. Dosud nebyl žádný dětský letní tábor zakázán, byly
zjištěny 3 neohlášené tábory (lokalita - Český Ráj, Máchovo jezero). V souvislosti s letní
dětskou rekreací byly přijaty a prošetřeny 4 stížnosti (ve třech případech nebylo státním
zdravotním dozorem potvrzeno porušení právních předpisů na ochranu zdraví).
K 16.8.2010 zkontrolovali pracovníci KHS LK 80 táborů. Za zjištěné nedostatky bylo
uloženo 11 sankcí v celkové výši 8 000,- Kč (okres ČL 1/500,- Kč, okres JN 1/1 000,- Kč,
LBC 5/1 000,- Kč; okres SM 4/5 500,- 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, zdravotnická dokumentace).
Dosud nebyla zjištěna ani hlášena žádná hromadná horečnatá nebo průjmová onemocnění.
Ve zdravotních denících převažují záznamy o odstranění klíšťat a drobných poraněních
zejména odřeninách.
Bleskové povodně, které zasáhly LK 7-8.8.2010 průběh letní dětské rekreace v kraji
významně neovlivnily. Okres Liberec - nedošlo k poškození žádného tábora, vyskytly se
krátkodobé problémy s dodávkou pitné vody a elektřiny; děti byly předčasně odvezeny a
jeden běh byl zrušen ve Ferdinandově. Okres Česká Lípa – 2 tábory byly preventivně
přemístěny z louky do kamenných objektů, zařízených na provozování zotavovacích akcí;
jeden tábor byl zrušen a děti odvezeny domů v k.ú. Hradčany.
Na základě výsledků provedených kontrol za první měsíc letošních prázdnin hodnotíme
průběh letní dětské rekreace jako bezproblémový.
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