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Tisková zpráva
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 2. 8.2021
Ke dni 2. 8. 2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 214 táborů s 320 běhy. Předpokládaný
počet rekreovaných dětí je 18 087. Dle okresů – Česká Lípa 71 táborů/6 495 dětí, Semily - 52 táborů/
3 533 dětí, Jablonec n/N – 42 táborů/3 779 dětí, Liberec – 49 táborů/4 280 dětí.
Dále evidujeme 46 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 54 bězích. Předpokládaný počet
rekreovaných dětí je 1193.
Za první prázdninový měsíc jsme zkontrolovali 45 táborů, 9 jiných podobných akcí a 6 provozovatelů
stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Uložili jsme 4 pokuty v celkové výši 7 000,- 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) ● ve zdravotní dokumentaci (nedoložení potvrzení
o zdravotní způsobilosti u fyzických osob vykonávajících dozor u dětí) .

Kontrolně jsme odebrali 12 vzorků pitné vody na 12 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů.
Laboratorní výsledky z dosud vyšetřených vzorků potvrdily nevyhovující výsledek u tří zdrojů, a to
v mikrobiologických ukazatelích, na několik výsledků čekáme. Provozovatelům jsme předali rozhodnutí se
zákazem používání pitné vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) k přímé spotřebě, tj. k pití,
čištěné 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 účinnost ověřena kontrolním rozborem musí provozovatel zajistit náhradní
zásobování pitnou vodou (voda balená/cisterna).
„Nejproblematičtější jsou povrchové zdroje s nestabilní kvalitou vody a také někdy velmi složité systémy
dopravující vodu byť např. z veřejného vodovodu do tábořiště. Zcela zásadní je péče o všechna tato
zařízení, jako jsou hadice, potrubí, koncové barely, nádrže zásobníků, ze kterých je voda určena k přímé
spotřebě v průběhu akce, neskladovat nádoby na vodu na slunném místě a vodu pravidelně obměňovat.
Pozornost je třeba také věnovat klimatickým změnám a myslet na to, že po prudkém dešti pravděpodobně
dojde ke změně kvality v povrchovém zdroji a mít alternativu pro náhradní zásobování pitnou vodou.
Taková připravenost se určitě vyplatí a chod tábora potom není narušen“, vysvětluje Mgr. Petra Hrubá,
vedoucí odd. 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 žádná horečnatá onemocnění. Ze zdravotních deníků a informací zdravotníků zatím nejsou
patrná žádná onemocnění či zranění, která by se vymykala běžné praxi. 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.
Zatím jsme žádný dětský letní tábor nezakázali a nezjistili žádný neohlášený.
„Průběh letní dětské rekreace hodnotíme jako klidný. Řešili jsme jedno hromadné onemocnění, kdy
v okrese Jablonec n/N náhle onemocnělo zhruba 20 dětí na zotavovací akci. Jejich potíže zahrnovaly
nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha bez teploty, byla jim poskytnuta lékařská péče, nikdo nebyl
hospitalizován. Všichni byli nejdéle 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 Hrubá a dodává, že „výskyt či podezření na
onemocnění COVID-19 u účastníků akcí letní dětské rekreace pořádaných na území Libereckého kraje
jsme v posledních 14 dnech neřešili. Řešili jsme však zhruba 60 účastníků akce LDR z LK, kteří se
s uloženou karanténou vrátili z tábora pořádaného na území jiného kraje zpět do LK. Z prvních testů zatím
nikdo není pozitivní.
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Po přívalových deštích HZS přemístily 3 tábory do náhradních prostor z toho 2 tábory preventivně. Po
poklesu hladiny vod všechny akce pokračovaly.
Dětské tábory probíhají v 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
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