Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
V Liberci 5. ledna 2010
Tisková zpráva
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR
ZA 4.ČTVRTLETÍ 2009

V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ

V posledním čtvrtletí 2009 provedli pracovníci KHS LK státní zdravotní dozor v celkem 195 zařízeních
pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Počty kontrol jsou v jednotlivých okresech LK v souladu
s kontrolním plánem MZ ČR – okres Česká Lípa 27; Jablonec n/N 30; Liberec 87; Semily 51. Za rok
2009 bylo v těchto zařízeních vykonáno celkem 882 kontrol.
Za zjištěné nedostatky bylo v LK ve
4. čtvrtletí 2009 uloženo celkem
7 sankcí v celkové výši 9 000,- Kč
(okres Liberec). Všechny pokuty byly
uloženy ve školních jídelnách –

Počet kontrol dle typu zařízení pro děti a mladistvé
za 4. čtvrtletí 2009 v Libereckém kraji
1
42

Školy
Školská zařízení

124

nejčastěji byly zjištěny závady v provozní
hygieně (nepořádek), při skladování
a manipulaci s potravinami (nedodržování
skladovacích teplot, společné skladování
neslučitelných druhů, záměna pracovních
ploch) a v dodržování záručních lhůt
potravin. Dále byly zjišťovány nedostatky
v údržbě budov a jejich vybavení.

Stravovací zařízení
Zotavovací akce a školy v přírodě
Venkovní hrací plochy s provozovatelem

28

Ostatní

Ve sledovaném období jsme provedli měření umělého osvětlení na 1 střední škole v okrese Česká Lípa.
Ve dvou kmenových učebnách bylo zjištěno, že parametry osvětlení jsou nevyhovující - škola
v současné době řeší rekonstrukci osvětlovacích soustav tak, aby osvětlení vyhovovalo požadavkům
legislativy.
V rámci celostátního úkolu pracovníci provedli ve 20 provozovnách poskytujících stravování dětem
a mladistvým cílené kontroly zaměřené na dodržování postupů při ovládání rizik spojených s
manipulací s potravinami a výrobou pokrmů. Zjistili, že ve všech případech mají provozovatelé postupy
zpracovány, v některých případech je však nedodržují nebo personál problematice nerozumí. Celkem
byly zjištěny nedostatky ve 3 z 20 kontrolovaných kuchyní. V tomto typu kontrol budou pracovníci
pokračovat
i v příštím roce, neboť se jedná o zásadní opatření v prevenci alimentárních
onemocnění, které někteří provozovatelé vnímají pouze jako formální povinnost a nevěnují mu
dostatečnou pozornost.
Počty kontrol dle typu zařízení
v jednotlivých okresech LK za 4. čtvrtletí 2009
2
1

2

18

5
23

34

2

16

52

23

okres Jablonec n/N

okres Česká Lípa

17

okres S emily

okres Liberec
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