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V Liberci 23. července 2019
Tisková zpráva
STÁTNÍ

ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH A PROVOZOVNÁCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI
A MLADISTVÉ V 2. ČTVRTLETÍ 2019

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 jsme v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a
mladistvé provedli celkem 174 kontrol.

„V tomto jarním období nám standardně do státního zdravotního dozoru přibývají tzv. školy v přírodě.
Zpravidla se jedná o pobyty dětí v horských a podhorských oblastech, které jsou navázány na provozovny
s celoročním provozem (hotely, penziony). Letos jsme zkontrolovali 27 těchto akcí, “ říká Kateřina
Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.
Za nesplnění hygienických požadavků na provoz, stavebně technický stav, vybavení a úklid jsme ve
druhém čtvrtletí letošního roku uložili 2 pokuty v celkové výši 2 500,- Kč. Jednalo se zejména o závady
ve stavebně technickém stavu provozoven (porušenou malbu, obklady, dlažbu, absenci sítí proti hmyzu,
dřezu na mytí surovin, oprýskané povrchy zařízení, skladování předmětů nesouvisejících s pracovní
činností ve skladu potravin). Zpravidla se jednalo o závady, které přetrvávají a nejsou řešeny.
Dalších 12 pokut v celkové výši 16 000,- Kč jsme uložili za závady ve školních jídelnách - skladování
potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti společně s ostatními potravinami, skladování dodatečně
zamrazených, neoznačených potravin společně s ostatními, neoznačené potraviny a v jednom případě
jsme shledali nedostatky v osobní hygieně personálu.
„Jak jsme avizovali, provedli jsme v tomto období inventarizaci existence venkovních hracích ploch
s provozovatelem a z 16 pak odebrali písek k vyšetření z hlediska mikrobiologického znečištění a
chemického složení. Pouze jeden vzorek byl nevyhovující a to v ukazateli geohelminti (skupina parazitů,
jejichž zdrojem jsou nejčastěji kočky a psi). Náprava spočívala v okamžitém vyvezení písku a vyčištění
pískoviště s tím, že v nejbližší době bude do pískoviště doplněn písek nový, vyhovující dané legislativě “,
dodává Kateřina Hochmalová.

Zuzana Balašová
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