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V Liberci 16. srpna 2021
Tisková zpráva
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8.2021
Ke dni 16. 8. 2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 227 táborů s 333 běhy. Předpokládaný
počet rekreovaných dětí je 18 638. Dle okresů – Česká Lípa 76 táborů/6 735 dětí, Semily - 58 táborů/
3 828 dětí, Jablonec n/N – 42 táborů/3 779 dětí, Liberec – 51 táborů/4 296 dětí.
Dále evidujeme 47 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 56 bězích. Předpokládaný počet
rekreovaných dětí je 1225.
Do poloviny srpna jsme zkontrolovali 78 táborů, 11 jiných podobných akcí a 9 provozovatelů
stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Uložili jsme 10 pokut v celkové výši 13 000,- Kč.
Zjišťované nedostatky jsou ● 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).
Kontrolně jsme odebrali 16 vzorků pitné vody na 14 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů.
Laboratorní výsledky z dosud vyšetřených vzorků potvrdily nevyhovující výsledek u osmi zdrojů, a to
v mikrobiologických ukazatelích, na výsledky dvou opakovaných vzorků ještě čekáme.
„V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací jsme přijali čtyři podněty rodičů k prošetření táborů. Dva
z nich jsme po kontrole na místě vyhodnotili jako částečně oprávněné a provozovatelům byla udělena
sankce. Jednalo se o nedostatečný úklid tábořiště a nedostatky ve stravování“, říká Ing. Kateřina
Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK.
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.
Neevidujeme horečnatá onemocnění. Ze zdravotních deníků a informací zdravotníků zatím nejsou patrná
žádná onemocnění či zranění, která by se vymykala běžné praxi, naopak je hlášen nízký, někde i žádný
výskyt klíšťat, vos a jiného obtěžujícího hmyzu. Na táborech je prováděn ve zvýšené míře úklid a
dezinfekce. Potvrzení o bezinfekčnosti včetně kontroly výskytu příznaků COVID, záznamy o testování jak
před konáním tábora, tak i v průběhu byly u dosud kontrolovaných táborů v pořádku. Zásoby antigenních
testů jsou součástí výbavy zdravotníků.
Žádný dětský letní tábor jsme nezakázali a nezjistili žádný neohlášený. Na území Libereckého kraje
zatím žádná akce letní dětské rekreace nebyla předčasně ukončena z důvodu výskytu onemocnění
COVID-19.
„Covidová problematika je některými pořadateli zapracována i do náplně a režimu dne. Nástěnky
s edukativním obsahem, včetně praktických ukázek např. různých typů ochrany dýchacích cest jsme při
kontrolách viděli na nejednom táboře. Na jednom táboře jsme se setkali s protikoronavirovým tancem,
který účastníci tábora tančili každé ráno v rámci rozcvičky a začátku nového dne. Vzhledem k dosud
zjištěným skutečnostem vyplývajících ze závěrů kontrol hodnotíme průběh letní dětské rekreace jako
celkem klidný, změnu vnímáme zatím prostřednictvím až předaných kontaktů z táborů z jiných krajů, kde
děti přišly do kontaktu s covid pozitivní osobou a věříme, že tábory na našem území dokončí letní sezónu
bez problémů “, doplňuje Ing. Kateřina Hochmalová.
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