KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Dny NATO 2018
Ve dnech 15. a 16. září 2018 prezentovali zaměstnanci KHS MSK Ostrava svoji činnost na
tradiční akci Dny NATO na ostravském Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. V sobotu
dopoledne se počasí umoudřilo, i z tohoto důvodu jsme po oba dny zaznamenali hojnou
účast občanů, kteří o problematiku ochrany veřejného zdraví projevují značný zájem. Stánek
KHS navštívilo více než 400 osob.
Pro návštěvníky byl tradičně k dispozici hlukoměr, dále informace o činnosti KHS na
počítači, různé zdravotně výchovné materiály a informativní letáky vztahující se k podpoře
veřejného zdraví. V nabídce byl rovněž tištěný Zpravodaj KHS 2018. Největší pozornost
přitahovaly postery připravené k aktuálním tématům - zdravá výživa, kouření a nebezpečné
klíště. Zájemcům byl změřen obsah tělesného tuku a vypočítán BMI. Častými návštěvníky
byly děti, které ve spolupráci s rodiči vyplňovaly křížovku a zahrály si pexeso. Za odměnu
obdržely drobné reklamní předměty a bonbóny. Přítomné pracovnice KHS odpovídaly na
řadu dotazů týkajících se zejména škodlivosti kouření a hluku.
V průběhu obou dnů byl odbornými pracovnicemi KHS MSK Ostrava proveden státní
zdravotní dozor nad dodržováním hygienických požadavků při výrobě a prodeji pokrmů ve
stáncích rychlého občerstvení. Jednalo se o sortiment přípravy langošů, bramboráků,
grilovaných klobás, hamburgerů, trdelníků i jiných specialit a podávání alkoholických a
nealkoholických nápojů.
Kontroly byly zaměřeny na dodržování požadavků stanovených v evropské legislativě o
hygieně potravin, a to v oblasti osobní a provozní hygieny, na značení pokrmů a na dobu
spotřeby. Byly ověřovány teplotní podmínky u skladovaných potravin a podávaných pokrmů.
U alkoholu bylo požadováno předložení dodacích listů a kontrolováno označení ochrannou
známkou. Celkem bylo zkontrolováno 60 stánků. Provozovatelé byli na akci dobře připraveni,
takže základní požadavky pro stánkový prodej byly zajištěny. Kontrolou byly zjištěny pouze
drobné závady, které provozovatelé ihned odstranili. Na místě byla uložena jedna peněžitá
pokuta za nedodržení teplotního řetězce při skladování jogurtů pro přípravu dresinků, která
byla na místě uhrazena.
Lze konstatovat, že hygienické podmínky ve stáncích rychlého občerstvení si na Dnech
NATO udržují neustále vysoký standard.
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