KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Sankce 2018 v zařízeních a provozovnách pro děti a mládež

V roce 2018 se v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí uložilo
celkem 175 sankcí v celkové výši 492 000 Kč. Nejčastěji se tyto sankce týkaly
školských stravovacích provozů: v nich celkem uloženo 107 sankcí v celkové výši
265 000 Kč. Jednalo se zejména o nedodržení provozní hygieny, neuplatňování
znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu epidemiologicko závažné
činnosti, za nedodržení podmínek pro skladování potravin, nezajištění stavebně –
technického stavu provozovny nebo za nezpracování či nedodržení postupů
založených na zásadách HACCP, nedodržení lhůt spotřeby a značení potravin.
V loňském roce bylo přistoupeno 1krát k pozastavení činnosti školní jídelny z důvodu
nevyhovující kvality pitné vody, jejímž zdrojem byla studna, v 7 případech jsme
nařídili sanitaci provozovny z důvodu nevyhovující provozní hygieny.
V ostatních případech, respektive v 48 případech, se jednalo o sankce uložené ve
školách, školských zařízeních v celkové výši 155 500 Kč, nejčastěji za nedostatečné
vybavení hygienických zařízení. 13 x bylo trestáno porušení hygienických limitů na
zotavovacích akcích, celková sankce činila 45 500 Kč, kdy nejčastějším prohřeškem
byla neúplná zdravotnická dokumentace dětí. V dětských skupinách bylo uloženo
celkem 7 sankcí v celkové výši 26 000 Kč, a to 2x za přijetí dítěte, které nemělo
řádné očkování a 1x za nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí a pečujících
osob, 4x (14 000 Kč) došlo k porušení povinností ve stravovacím provozu dětské
skupiny: nedodržení postupů HACCP, nedodržení teploty vydávané stravy,
nevyhovující osobní hygiena a nezajištění monitoringu teplot v chladícím zařízení.
V případě jednoho provozovatele, který na území města Ostravy a Hlučína provozuje
4 dětské skupiny včetně stravovací služby (4x výdejny stravy), bude zahájeno
správní řízení za hygienické nedostatky zjištěné v jeho 7 provozovnách (nevyhovující
manipulace s prádlem, nevyhovující podmínky pro osobní hygienu dětí a pečujících
osob, neudržování místnosti výdejen v dobrém stavu, chybějící umyvadlo).
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