Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí v Ústeckém kraji
k 31. 07. 2019.
V souladu s ustanoveními § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (a jeho prováděcích předpisů, t. j.
vyhlášky č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce, ve znění pozdějších předpisů), se v letním prázdninovém období (letos od 29. 06. do 01. 09. 2019) činnost odboru hygieny dětí a
mladistvých zaměřuje především na kontroly a sledování stavu zajištění zotavovacích akcí ze strany
pořádající osoby.
Zotavovací akcí (ZA) je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5
dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické
znalosti nebo dovednosti.
Dále jsou sledovány a dozorovány jiné podobné akce pro děti (JPA), na které se vztahuje
ustanovení § 12 zmíněného zákona č. 258/2000 Sb., v němž se uvádí, že, při organizovaném pobytu
dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti
v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro
zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3.
Zmíněné § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb. se nevztahují na takzvané příměstské tábory.
Ke dni 31. 07. 2019 bylo na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad
Labem (dále jen KHS-ÚK) ohlášeno konání zotavovacích akcí (ZA) v 55 táborech se 127 běhy pro
celkem 7393 dětí. Dále bylo ke stejnému datumu ohlášeno a zjištěno konání jiných podobných akcí
(JPA) ve 12 táborech (10 ohlášeno a 2 zjištěny) s 15 běhy celkem pro 325 dětí.
Za první prázdninový měsíc bylo provedeno 35 kontrol zotavovacích akcí (ZA) a 2 kontroly jiných podobných akcí (JPA).
Rovněž byla provedena u 4 poskytovatelů stravovacích služeb zajišťujících stravování na ZA
nebo JPA (nejedná se o táborové kuchyně).
Při zmíněných kontrolách byly zjištěny celkem 3 závady. Jednalo se o jeden případ nesplnění
ohlašovací povinnosti, jeden případ zjištěných závad v provozní hygieně při poskytování stravovacích
služeb, který byl řešen finančním postihem příslušné osoby, a jeden případ závady ve stravování dětí
(závady ve skladování potravin a v tepelné úpravě pokrmů) v táborové kuchyni, který vedl k alimentárnímu onemocnění dětí. Při této kontrole byly odebrány vzorky pokrmů z táborové kuchyně. Tato
zotavovací akce byla okamžitě ukončena a s pořádající osobou je vedeno sankční řízení.
V uvedeném období byly odebrány 2 vzorky pitné vody používané při ZA. Tyto vzorky nevyhověly některým ukazatelům stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněné závady byly projednány s osobou pořádající ZA a z její strany byla přijata nezbytná nápravná opatření.
Závady ve zdravotnickém zajištění akcí, vedení dokumentace, ubytování a v dalších sledovaných
parametrech nebyly shledány.
Probíhající sezóna je zatím bez zvýšené aktivity klíšťat a dalšího hmyzu. V regionu KHS-ÚK nebyly zaznamenány živelní události.
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