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V Liberci 3. září 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2021
V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 284 akcí letní dětské
rekreace (LDR) ve 399 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 20181 dětí, což je o 1230 dětí více
než v roce 2020.
Zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 102 táborů, 12 jiných podobných akcí a 11 poskytovatelů
stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách nezjistili žádnou neohlášenou zotavovací akci.
Konstatovali zjištění 29 závad, za které uložili celkem 13 pokut v souhrnné výši 17 000,- Kč.
V souvislosti s konáním tábora řešili jedno hromadné onemocnění.
Zjišťované nedostatky ● v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (skladování potravin potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, dodatečně zamrazené potraviny; nesprávná
manipulace s již hotovými pokrmy – odložené hrnce přímo v hlíně na zemi) ● v zajištění podmínek
pro osobní hygienu dětí (malý počet umyvadel, či výtokových kohoutů ve vztahu k počtu
účastníků) ● v ubytování (stavebně technický stav ubytovacích prostor) ● ve zdravotní
dokumentaci (nedoložení potvrzení o zdravotní způsobilosti u fyzických osob vykonávajících
dozor u dětí) ● v úklidu (mezi jednotlivými běhy nebyl proveden úklid tábořiště).
Také letos pokračovala kontrola ověření jakosti pitné vody tam, kde není primárně veřejný
vodovod. Odebrali jsme celkem 18 vzorků, z nichž 11 nevyhovělo požadavkům legislativy
v mikrobiologických ukazatelích.
„V porovnání s loňskou sezónou evidujeme o něco vyšší počet pořádaných akcí i zúčastněných
dětí, než tomu bylo loni. Nejvíce závad jsme shledali standardně v oblasti stravování, kdy šlo
zejména o křížení činností a nedodržování podmínek o uchování potravin a surovin deklarovaných
výrobcem a dále v zásobování pitnou vodou. Nejproblematičtější pak byly povrchové zdroje
s nestabilní kvalitou vody a také někdy velmi složité systémy dopravující vodu byť např.
z veřejného vodovodu do tábořiště,“ vysvětluje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru
hygieny dětí a mladistvých.
Přijali jsme čtyři podněty rodičů k prošetření akcí letní dětské rekreace. Dva z nich jsme po
kontrole na místě vyhodnotili jako oprávněné a provozovatelům byla udělena sankce. Jednalo se
o nedostatečný úklid tábořiště a nedostatky ve stravování.
Šetření v souvislosti s podezřením na výskyt nákazy COVID-19 na akcích konaných v Libereckém
kraji zaměstnanci KHS LK neprováděli. Došetřovali však události z akcí, které se konaly mimo náš
kraj, ale za účasti osob z Libereckého kraje. Bylo jich celkově zhruba 250 a jednalo se o děti i o
dospělé.
„Průběh letní dětské rekreace hodnotíme z hlediska akcí pořádaných v Libereckém kraji jako
relativně klidný. S výjimkou preventivních evakuací z důvodu hrozby záplavy tábora v důsledků
nepříznivého počasí proběhly bez mimořádných událostí. Organizátoři shodně uváděli viditelný
nárůst hmotnosti u dětí a jejich nižší fyzickou zdatnost, v důsledku čehož přistupovali k úpravám
programu ve smyslu redukce pohybově náročných aktivit. To byla pro nás neobvyklá informace,
protože dosud jsme se setkávali se zařazením méně náročného programu zejména v souvislosti
s velmi teplými dny. Stejně neobvyklá byla skutečnost, že v několika případech zdravotníci uváděli
u dětí indikaci psychofarmak ke zmírnění úzkostných stavů, která s táborem nesouvisela,“ uzavírá
Hochmalová.
Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK

Strana 1 (celkem 1)

