
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2017 v
Plzeňském kraji

Aktualizováno: 19. 9. 2017 8:34 | Vytisknout | Zobrazení: 2768

Závěrečná zpráva o letních dětských
táborech v roce 2017 v Plzeňském kraji

V letošní sezóně se v Plzeňském kraji rekreovalo celkem 18 832 dětí na 206 ZA, které probíhaly ve 291
bězích. Ohlášených JPA bylo 22 a rekreovalo se tam 1021 dětí ve 46 bězích.

Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
(dále jen „KHS“) provedli na dětských táborech celkem 137 kontrol (z toho 123 kontrol na ZA a 8 kontrol
na JPA a 6 kontrol ve stravovací službě (kontroly dle potravinového práva).

V tomto období byly šetřeny celkem 4 neoprávněné anonymní podněty, které se týkaly nehygienických
podmínek, nadměrného užívání alkoholu u dospělých osob a  nezletilých dětí na JPA, nedostatečné kvality
pitné vody sloužící pro zásobování na ZA, špatné stravy, výskytu vší apod.

V letošní sezóně byly zjištěny závady na dětských táborech, které se vztahovaly k nesplnění ohlašovací
povinnosti (pozdní hlášení), k podmínkách pro osobní hygienu dětí, k osobní hygieně personálu ve
stravovacím úseku, ke křížení provozu, k ubytování dětí a ke zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických
osob (nedoložení způsobilosti pracovat s dětmi). U výše zjištěných závad byla provozovateli ZA
neprodleně sjednána náprava a ve třech případech byla udělena sankce, konkrétně ve stravovací části
(za nevhodné podmínky ve skladování a uchování potravin, z toho 1 sankce byla dána provozovateli ZA za
závadu pitné vody (mikrobiální znečištění).

Epidemie

KHS byl koncem července tohoto roku nahlášen hromadný výskyt onemocnění na ZA v okrese Plzeň – jih.
Celkem onemocnělo gastrointestinálními potížemi virového původu 28 lidí (z toho 13 dětí a 15 dospělých) a
tábor musel být předčasně ukončen z důvodu zásobování závadnou pitnou vodou z individuálního zdroje. Ze
strany KHS byla vydána veškerá opatření k zamezení výskytu a dalšího šíření infekčního onemocnění. Tato
opatření byla KHS zkontrolována.

Úrazy a onemocnění

Kromě drobných úrazů a běžného nachlazení se na ZA stal vážný úraz osmiletého dítěte při cestě do tábora
v okrese Plzeň - sever. Dítě bylo za doprovodu dospělé osoby sraženo v rychlosti 30km/hod autovrakem
taženým osobním autem (opilý řidič i spolujezdec). Poraněné dítě vyvázlo bez vážných zdravotních
následků.

Aktivita klíšťat byla vysoká v některých oblastech. Důsledně bylo sledováno ošetření dětí a zajištění
dostatečné informovanosti rodičů po ukončení ZA nebo JPA o této skutečnosti.

Vysvětlivky:

ZA – zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů)

JPA – jiná podobná akce (organizovaný pobyt 29 a méně dětí ve věku do 15 let po dobu kratší než 5 dnů)
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