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Tisková zpráva
PRŮBĚH LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 14.8.2020
Ke dni 14.8.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 230 táborů s 332 běhy. Předpokládaný
počet rekreovaných dětí je 16 723. Dle okresů - Česká Lípa 76 táborů/6 938 dětí, Jablonec n/N - 54
táborů/4 492 dětí, Liberec – 49 táborů/2 062, Semily - 51 táborů/3 231 dětí.
Dále evidujeme 55 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 80 bězích. Předpokládaný počet
rekreovaných dětí je 1 760.
K dnešnímu dni jsme zkontrolovali 69 táborů, 9 jiných podobných akcí a 4 poskytovatele
stravovacích služeb. Uložili jsme 7 pokut v celkové výši 6 700,- Kč. Zjišťované nedostatky jsou ●
v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (dodatečně zamrazené potraviny, potraviny s prošlou dobou
spotřeby, nevhodně skladované potraviny, zaměňování pracovních ploch) ● v zajištění podmínek pro
osobní hygienu dětí (chybějící závěsy ve sprchách pro zajištění intimity dětí) ● v ubytování dětí ● ve
zdravotním zabezpečení akce (zdravotní dokumentace nebyla zajištěna tak, aby k ní neměly přístup děti
ani jiné nepovolané osoby) ● v zajištění podmínek pro konání jiné podobné akce (závady ve stravovací
části, skladování zbytků hotových pokrmů, dodatečně zamrazené potraviny).
„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji stále hodnotíme jako klidný. Závady se objevují spíše
ojediněle. V současném horkém letním počasí je třeba počítat s tím, že se prohřívají nejen vody ke
koupání, ale také potoky, které bývají v případě stanových táborů s polní kuchyní využívány ke
skladování. Při kontrole takového způsobu skladování jsme zjistili, že teplota potoka byla necelých 18 °C
a vodoteč tak nezajistila bezpečné skladování citlivých potravin, kterými jsou např. mléčné produkty či
uzeniny, které mají být skladovány do 10 °C. Tyto potraviny je nejlepší bezprostředně po
nakoupení ihned spotřebovat, případně zařadit jinou, méně na teplotu náročnou alternativu“, vysvětluje
ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže a dodává, že „další závadou, kterou
lze snadno odstranit, bylo nezajištění zdravotní dokumentace tam, kde je izolace a ošetřovna zřízena
rovněž ve stanu a není možné ji uložit do zamykatelné místnosti. Zde postačí použít uzamykatelnou bednu
jako běžné k zajištění léků.“
K dnešnímu dni jsme žádný dětský letní tábor nezakázali a nezjistili žádný neohlášený. V posledních 14
dnech jsme v souvislosti s letní dětskou rekreací neřešili onemocnění COVID-19.
„Vzhledem k tomu, že se blíží konec prázdnin, domníváme se, že jsou už všechny akce ohlášené. Ubylo
obecných telefonických dotazů, řešíme pouze konzultace v případě problémů. Řešili jsme jedno hromadné
onemocnění, kdy v okrese Jablonec n/N náhle onemocněla zhruba polovina ze 47 účastníků zotavovací
akce. Jejich potíže zahrnovaly pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolesti břicha bez teploty, byla jim
poskytnuta lékařská péče, nikdo nebyl hospitalizován. Všichni byli do druhého dne v pořádku a nikdo
další neonemocněl. Probíhá epidemiologické došetření této záležitosti, zatím se na základě zjištěných
skutečností domníváme, že se jednalo o onemocnění virového původu,“ konstatuje Hochmalová.
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