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Tisková zpráva
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022
Letní dětská rekreace i nadále pokračuje v Libereckém kraji klidně bez mimořádných událostí.
KHS LK dosud zkontrolovala 91 táborů, 11 jiných
podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.
Uložila sedm pokut v celkové výši 8 000,- Kč. Neeviduje žádný
hromadný výskyt horečnatých onemocnění ani nenalezla žádný
neohlášený tábor.
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) ● ve zdravotní dokumentaci (osoby vykonávající dozor u dětí neměly od lékaře potvrzení o
zdravotní způsobilosti).

Ve zdravotních denících převažují záznamy o drobných běžných úrazech dětí (odřeniny, pořezání,
pohmoždění). Jsou evidovány jednotlivé jednodenní zažívací a střevní potíže z únavy či přehřátí. Na
některých místech byl zjištěn vyšší výskyt klíšťat a vos.
V rámci kontrol zaměstnanci KHS LK 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, ostatní výsledky jsou vyhovující.
„Vzhledem k horkému počasí, které v posledních týdnech panovalo jsme se při
kontrolách více zaměřovali na dodržování denního režimu z hlediska vhodných
fyzicky nenáročných aktivit a dostatku odpočinku. Zajímali jsme se o skladbu
jídelníčku, zda je dostatek ovoce, zeleniny, zda jsou preferovány odlehčené
hlavní pokrmy a jakým způsobem je zajištěn pitný režim. I přes veškerou snahu
pořadatelů jsme se v ojedinělých případech setkali se zdravotními potížemi typu
přehřátí, únava a nevolnost u dětí, které byly dávány do souvislosti právě
s horkým počasím“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru
hygieny dětí a mladistvých a dodává, že „pořadatelé přesouvaly aktivity do
stinných míst, k ochlazování využívali různé vodní hry nebo vodní prvky například mlžné sprchy, hadice,
či vodní skluzavky. Pokud byla v dosahu možnost, tak se po skupinách chodily děti koupat ať už do rybníků
nebo koupališť. Za tímto účelem jsme předávali pořadatelům informace o kvalitě vody ke koupání, které
jsou nám v rámci Libereckého kraje známy, a které jsou dostupné i na našich webových stránkách“.
Ke dni 16. 8. 2022 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 206 táborů s 297 běhy. Předpokládaný
počet rekreovaných dětí je 16 516. Dle okresů – Česká Lípa 66 táborů/6 191 dětí, Semily – 50 táborů/
3 032 dětí, Jablonec n/N – 46 táborů/3 3737 dětí, Liberec – 44 táborů/3 556 dětí. Dále evidujeme 32 jiných
podobných akcí, které by měly proběhnout v 47 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 166.
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