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V Liberci 16. srpna 2012 

 

 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 16.8.2012 

Ke dni 16.8.2012 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 114 letních dětských táborů se 165 běhy. 
Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10 008. Dále bylo ohlášeno 34 jiných podobných akcí, které 
by měly proběhnout v 55 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 316. 

Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán. Na tábořištích, kde v uplynulých letech 
standardně probíhala letní dětská rekrace a letos nebyla žádná akce ohlášena, byly zjištěny 3 neohlášené 
zotavovací akce (2x na území okresu Liberec, 1x na území okresu Semily).  

K 16.8.2012 jsme zkontrolovali 69 zotavovacích  a 12 jiných podobných akcí. Za zjištěné nedostatky 
bylo uloženo 15 sankcí v celkové výši 8 100,- Kč, tedy se jejich počet od konce července nezměnil.  

Zjišťované nedostatky jsou většinou méně závažného charakteru. Závady zjišťované v oblasti stravování 
mají vesměs podobný charakter – dodatečně zamrazené potraviny, skladování potravin s prošlým datem 
použitelnosti. Další nedostatky byly nalezeny v zajištění ubytování – podmínky pro osobní hygienu dětí         
a ubytování, nedostatky ve zdravotnické dokumentaci dětí i dospělých.  

Ve zdravotních denících převažují záznamy o drobných poraněních (zejména odřeninách)                                
a odstraněných klíšťatech. Nejsou hlášeny žádné mimořádné události ani hromadná onemocnění. Průběh 
zotavovacích akcí je klidný.  

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. 
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