I tak může vypadat prázdninová zotavovací akce pro děti
Dne 21.7.2015 byl na základě podnětu proveden pracovníky KHS MSK Ostrava státní zdravotní dozor
na zotavovací akci, kterou pořádá Asociace TOM ČR (TOM 20603 Svišti), pobočný spolek se sídlem
Úvoz 1417/11, Český Těšín. Akce se koná ve Srubu Klubu českých turistů Baník Ostrava na Ostravici
(okres Frýdek - Místek) v termínu od 18.7.2015 do 1.8.2015. Účast 37 dětí do 15 let.
Na místě kontroly bylo zjištěno, že akce nebyla ohlášená, nebyly zajištěny základní požadavky pro
osobní hygienu účastníků, ubytování a stravování, nebyl zajištěn celkový úklid před zahájením akce
ani běžný denní úklid v průběhu akce. Dále byly také shledány nedostatky ve zdravotnické
dokumentaci dětí, které se akce účastnily.
Pro osobní hygienu (umývání dětí i dospělých) byla k dispozici pouze jedna sprcha, k mytí rukou
jeden žlab s jedním výtokovým kohoutem a s odvodem do lavoru pod žlabem. Pro mytí rukou po
použití záchodů sloužil malý lavor naplněný vodou. Na hygienickém zázemí dívek byly u jednoho ze
záchodů demontovány dveře, čímž provozovatel nezajistil dívkám zachování intimity.
Patrová lůžka v chatkách nebyla vybavena zábranou proti pádu, děti spaly na holých matracích bez
vyměnitelného povlaku nebo čisté textilie pokrývající celou plochu lůžka. Matrace byly evidentně
opakovatelně užívány, vykazovaly známky značného opotřebení, byly špinavé.
V době kontroly byly shledány značné nedostatky v úklidu - pavučiny, mrtvé můry a mouchy, silný
nános prachu v hygienickém zázemí dětí. V prostorách chatek se hromadily odpadky, podlahy
špinavé, v jídelně na stolech zjištěny zbytky od večeře z předešlého dne.
U vstupu do hlavní budovy byly v polici skladovány potraviny (sáčky s kořením, cukr, kečup, hořčice
aj.) společně s technickými kapalinami, obaly od čistících prostředků, vařičem, dřevem, prázdnými
PET lahvemi.
Na základě kontrolních zjištění orgán ochrany veřejného zdraví přikročil k uzavření zotavovací akce
na 2 provozní dny. Pokud zjištěné nedostatky nebudou odstraněny, bude lhůta prodloužena na dobu
neurčitou. Dětem bylo zajištěno náhradní ubytování. S provozovatelem zotavovací akce bude zahájeno
správní řízení.
Podmínky názorně dokumentuje několik fotografií pořízených během kontroly.

Foto č. 1 a 2 – police u vstupu do hlavní budovy
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Foto č. 4 – umývací žlab
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Foto č. 7 – ukázka stavu matrací

