KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302
______________________________________________________________________________________________

V Liberci 5. září 2017
Tisková zpráva
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2017
V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 200 akcí letní dětské
rekreace (LDR) ve 282 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 15 204 dětí, což je o 1 500 dětí více
než v roce 2016.
Dětské tábory proběhly v tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jednalo se zejména
o tato místa – Českolipsko – Sloup v Čechách, 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.
Pracovníci KHS LK zkontrolovali 88 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 poskytovatelů
stravovacích služeb pro LDR v Libereckém kraji. Nebyl vydán žádný zákaz k zahájení ani
v průběhu konání akce, nebyla vydána žádná opatření v souvislosti s průběhem. Nebyla zjištěna
žádná neohlášená akce a nebyla řešena žádná stížnost.
Nemocnost dětí byla nízká, ve zdravotních denících převažovaly záznamy o drobných úrazech a
odřeninách. Lokálně byl hlášen vyšší výskyt přisátých klíšťat. Nebyla hlášena ani zjištěna žádná
hromadná infekční onemocnění.
Při kontrolách akcí LDR konstatovali pracovníci KHS LK zjištění 19 závad, za které bylo uloženo
celkem 5 sankcí v souhrnné výši 2 500,- Kč.
Zjištěné nedostatky ● ve stravování (nevhodné skladování potravin – dodatečné zamrazování,
skladování vzájemně neslučitelných potraviny v chladícím zařízení, neoddělené pracovní plochy,
nezakrytá nádoba na biologický odpad, opotřebované vybavení kuchyně, nedodržování čistoty) ●
ve zdravotní dokumentaci dětí a dospělých (nebyla předložena zdravotní způsobilost dospělých
vykonávajících dozor u dětí) ● ve zdravotním zajištění akce (nevhodně využívaná ošetřovna pro
ubytování zdravotnice s malým dítětem) ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu (nezajištěna
sprcha pro provádění osobní hygieny) ● v zásobování pitnou vodou ● v zajištění podmínek pro
konání jiné podobné akce.
Průběh letošní letní dětské rekreace hodnotíme jako klidný. Nebyly hlášeny žádné mimořádné
události. Pořádající osoby respektovaly platnou legislativu.
Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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