Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež

V zmysle § 25 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č.
355/2007 Z. z.“) sa zotavovacím podujatím rozumie organizovaný spoločný pobyt
najmenej 5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom
je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.
Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia sú upravené v §25 zák. č. 355/2007
Z. z. a vykonávací predpis k danému zákonu - vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Povinnosti organizátorov a hygienické požiadavky na zotavovacie podujatia
pre deti a mládež
V zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z.,
je organizátor zotavovacieho podujatia povinný
písomne požiadať príslušný orgán verejného
zdravotníctva (miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva podľa miesta konania
zotavovacieho podujatia) o schválenie zotavovacieho
podujatia a to najmenej 30 dní pred jeho začatím.
 zotavovacie podujatie musí predovšetkým posilniť zdravie, preto treba brať ohľad na
vek, zdravotný stav detí a mládeže,
 musia byť splnené základné požiadavky na ubytovanie detí a špecifické požiadavky
napr. pre stanové tábory a putovné tábory , ktoré sú vo vyhl. MZ SR č. 526/2007 Z.z.
a základné požiadavky na detské ihriská, kúpaliská a športoviská, ktoré sú zakotvené
v príslušných vyhláškach
 dodržiavať denný režim detí s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž
detí,
 pričom musí byť zabezpečené a musí spĺňať:
 aby zotavovacie podujatie bolo organizované v zariadení, ktoré spĺňa
hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, prevádzku
(stravovanie, ubytovanie, hru detí vo vnútorných a vonkajších priestoroch
a pod.),
 malo vyhovujúce komunálno-hygienické parametre (denné a umelé osvetlenie,
vetranie, vykurovanie, zabezpečenie dostatočného množstva vyhovujúcej
pitnej vody),

 zabezpečiť realizáciu opatrení na prevenciu prenosných ochorení (tzn.
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe pri výrobe pokrmov, správne
podmienky skladovania potravín a pokrmov (diferencované skladovanie
v chladničkách a mrazničkách), tovar nesmie byť po dobe spotreby, nekríženie
čistej a nečistej prevádzky pri výrobe pokrmov,
 pracovníci kuchyne musia byť odborne a zdravotne spôsobilí na výkon
epidemiologicky závažných činností pri manipulácii s potravinami, musia
dodržiavať zásady osobnej hygieny
(dôkladne si umývať ruky, používať
pokrývku hlavy, čistý pracovný odev,
ochranné pracovné pomôcky a pod.)
a rešpektovať pokyny vedúceho prevádzky pri výskyte horúčnatého, hnisavého
alebo hnačkového ochorenia pracovníka stravovacieho zariadenia,
 pracovníci musia byť odborne a zdravotne spôsobilí,
 zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam
a iným poruchám zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ
neabsolvovali,
 strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná, deti
musia mať zabezpečený pitný režim počas celého dňa, zvoliť
správnu skladbu jedálneho lístka s dostatkom čerstvého ovocia
a čerstvej zeleniny,
 organizátor zotavovacieho podujatia je povinný v písomnej žiadosti o posúdenie
zotavovacieho podujatia (v zmysle §3 písm. d) vyhl. č. 526/2007 Z. z.) uviesť aj
spôsob zásobovania pitnou vodou s údajmi o kvalite pitnej vody a v prípade umývania
detí vo vodnom toku aj s údajmi o kvalite vody vodného toku, pri dodržaní
požiadaviek stanovených platnými právnymi predpismi na zásobovanie pitnou vodou
pri organizovaní zotavovacích podujatí (kvalita pitnej vody, spôsob manipulácie s
pitnou vodou a pod.), možno ako zdroj zásobovania pitnou vodou pri organizovaní
stanových táborov využiť aj studňu.
 zabezpečenie zdravotnej starostlivosti zdravotníkom - lekárnička prvej pomoci
a dostupnosť starostlivosti lekára, lekárovi je potrebné písomne mu oznámiť miesto
a čas konania zotavovacieho podujatia,
 viesť si dokumentáciu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,

V zmysle § 4 vyhl. MZ SR č. 526/2007 Z. z. sa môže na zotavovacom podujatí zúčastňovať
dieťa, ktoré:
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho
podujatia,
b) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu
na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie
alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.





Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa písmena a) vydá rodičovi, opatrovníkovi,
poručníkovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej
starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má
dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem stať sa
pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti alebo
štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva
rozhodnutie súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr
jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak
dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje
obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.
skutočnosti uvedené v písmenách b) a c) potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa v
písomnom vyhlásení. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa a vyhlásenie nie staršie ako jeden deň organizátorovi, ak ide o
školy v prírode, vysielajúcej škole alebo vysielajúcemu predškolskému zariadeniu. Vzor
vyhlásenia je uvedený v prílohe cit. vyhlášky.

Pri kontrolách v zotavovacích zariadeniach pre deti a mládež sa naši pracovníci
najčastejšie stretávajú s hygienickými nedostatkami, ktoré súvisia s porušovaním zásad
správnej výrobnej praxe, kríženia čistej a nečistej prevádzky, nedodržiavanie zásad osobnej
hygieny, suroviny sú po dobe spotreby, neodkladanie vzoriek pokrmov a nedostatky
v prevádzkovej hygiene ak napr.: nedostatočné upratovanie priestorov a zariadení pre osobnú
hygienu a pod.
Môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v
prípade vážnych pochybení tábor aj zrušiť/zatvoriť?
„Zákaz činnosti môžeme udeliť len v zariadení, ktoré bolo
uvedené do prevádzky. Za posledné roky sme k takému kroku
nepristúpili, nakoľko k schváleniu zotavovacieho podujatia
predchádza hygienická kontrola a súhlasné rozhodnutie alebo
stanovisko je vydané za splnenia vyššie uvedených požiadaviek.“
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