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Tisková zpráva
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022
„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný
bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt
onemocnění ani horečnatá onemocnění, ve zdravotních denících převažují
obvyklé záznamy o drobných úrazech typu odřenina či pořezání. Neobjevili
jsme žádný neohlášený tábor. Při kontrolách letních táborů věnujeme
největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně
mj. zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování
vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, ubytování, režimu
dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných
individuálními zdroji“, hodnotí Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS
LK.
Za první měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 67 táborů, 10 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů
stravovacích služeb. Uložili jsme čtyři pokuty v celkové výši 5 500,- Kč.
Zjišťované nedostatky jsou ● v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (oddělení pracovních ploch – křížení
čistých a nečistých činností – ochrana potravin nebo pokrmů před kontaminací, poškozené nádobí – možnost
kontaminace pokrmů, nepořádek, špína – nezajištěn hygienicky nezávadný stav zařízení) ● v zajištění podmínek
pro osobní hygienu dětí (malý nebo žádný počet umyvadel, či výtokových kohoutů ve vztahu k počtu účastníků,
nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro sprchování dětí v teplé vodě) .

V rámci kontrol jsme odebrali 16 vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů.
Laboratorní výsledky z dosud vyšetřených vzorků potvrdily nevyhovující výsledek u 9 zdrojů, a to
v mikrobiologických ukazatelích, na ostatní výsledky čekáme. Bylo
předáno 1 rozhodnutí se zákazem používání nejakostní pitné vody
z individuálního zdroje (pramen/studánka) k přímé spotřebě, tj. k pití,
čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni,
osobní hygieně osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a
k provozu ošetřovny a izolace. Do doby, než budou provedena nápravná
opatření a jejich účinnost ověřena kontrolním rozborem musí být zajištěno
náhradní zásobování pitnou vodou (voda balená/cisterna).
Dosud evidujeme 3 přijaté podněty, které se týkaly špatných hygienických podmínek na jiné podobné akci,
zdravotních potíží dětí při zotavovací akci a podezření na poštípání štěnicemi u účastníků zotavovací akce.
Jako neoprávněné byly na základě provedené kontroly vyhodnocené první dva podněty. Oprávněným
podnětem pak bylo v rámci kooperace s odd. protiepidemickým shledáno uváděné poštípání štěnicemi.
„Oznámení o poštípání dětí štěnicemi jsme řešili na zotavovací akci, která se konala v ubytovacím zařízení
s celoročním provozem. Jejich výskyt jsme potvrdili na dvou pokojích. Bylo zajištěno provedení speciální
ochranné dezinsekce cílené na hubení štěnic jednak v zasažených pokojích a dále preventivně v celém
zařízení. Pokoje, kde byl výskyt štěnic zaznamenán byly vyklizeny. V penzionu byla provedena bariérová
opatření proti zavlečení štěnic do domácností mj. prohlédnutí zavazadel, vyprání prádla nad 60 oC,
usušení v sušičce, poučení rodičů. Situace v ubytovacím zařízení je nadále průběžně sledována
pracovníkem oprávněným k výkonu speciální ochranné dezinsekce, bude zajištěno provedení
opakovaného dezinsekčního zásahu a po ukončení sezóny ošetření celého objektu,“ popisuje RNDr.
Dušana Kafková z odboru protiepidemického KHS LK.
Vzhledem ke specifickému způsobu života štěnice domácí a její rezistenci na většinu dezinsekčních
přípravků je hubení tohoto parazita obtížné. Nelze tedy zaručit, že nedojde k zavlečení štěnic do/z
jakéhokoliv ubytovacího zařízení. Z tohoto důvodu je vhodné při cestování dodržovat preventivní opatření,
kterými můžeme případné riziko snížit jako např. neodkládat zavazadla či jiné osobní předměty, které by
mohly sloužit štěnicím jako úkryt blízko postele, ani na zem. Není vhodné vozit na cesty různé polštářky a
plyšové hračky, které mohou štěnicím sloužit jako „dopravní prostředek“. V případech, kdy děti cestují
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samy a nevyhneme se těmto společníkům, doporučujeme vybírat takové, které lze po návratu vyprat při
teplotě minimálně 60 °C, případně použít cyklus sušení, pokud je sušička prádla k dispozici, menší
předměty lze v plastovém obalu vložit do mrazáku minimálně na dobu 72 hodin. Při návratu z cest je na
místě prohlédnout a vybalovat zavazadlo v jedné místnosti např. v koupelně, kde je možné oblečení
vyklepat do vany.
Ke dni 1. 8. 2022 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 194 táborů s 285 běhy. Předpokládaný
počet rekreovaných dětí je 15 970. Dle okresů – Česká Lípa 63 táborů/6 009 dětí, Semily – 46 táborů/
2 842 dětí, Jablonec n/N – 45 táborů/3 3698 dětí, Liberec – 40 táborů/3 421 dětí. Dále evidujeme 28 jiných
podobných akcí, které by měly proběhnout v 45 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 059.
Předpokládáme, že tato čísla se už příliš měnit nebudou, protože ohlašovací povinnost organizátorů je
legislativou dána 30 dní před začátkem akce.
Dětské tábory se uskuteční v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jedná se zejména o
tato místa – Českolipsko – Sloup v Č., 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, Jesenný, Vyskeř, Hrubá Skála, Rokytnice n/J, Benecko,
Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Frýdštejn.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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