Pokyny pre organizátorov zotavovacích podujatí pre deti a mládež



Podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie pre organizátorov ustanovuje § 62 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z.
Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný:

	Požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta zotavovacieho podujatia, prípadne podľa miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie, o posúdenie zotavovacieho podujatia.
Zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti (vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa potvrdené zákonným zástupcom, potvrdenie zdravotnej spôsobilosti jednotlivých účastníkov, ktoré vydá lekár 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).

Zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne a odborne spôsobilé.
Dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí.
Zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná, (Príloha č. 3 Vyhlášky MZ SR č. 256/2007 Z. z.– potraviny, ktoré sa nesmú počas zotavovacieho podujatia pripravovať).
	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami (zdravotník), najmenej jednou na 130 detí.

Zabezpečiť lekárničku prvej pomoci (Príloha č. 2 Vyhlášky MZ SR č. 256/2007 Z. z.– vybavenie lekárničky).
Zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia.
	Viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia.  Dokumentácia zotavovacieho podujatia musí obsahovať zoznam detí zúčastnených na podujatí, zoznam osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, prihlášky detí na zotavovacie podujatie, vyhlásenia zákonných zástupcov detí a zdravotnícky denník.
Zotavovacím podujatím sa rozumie aj škola v prírode podľa osobitného predpisu.

Organizátor v písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky č. 526/2007 Z. z. uvádza:
	meno, priezvisko, adresu, identifikačné číslo a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno (názov), sídlo, identifikačné číslo, telefónne číslo organizácie a meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu,

druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,
počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,
spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody podľa § 17 ods. 2 zákona; v prípade umývania detí vo vodnom toku aj údaje o kvalite vody vodného toku,
spôsob stravovania,
spôsob nakladania s odpadom,
	dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora.

Organizátor putovného zotavovacieho podujatia uvádza okrem uvedených údajov aj popis trasy putovania.


Prílohy : 	
1.	živnostenský list, príp. doklad o pridelení IČO
2.	zriaďovacia listina
3.	správny poplatok – 50,- € ( štátne rozpočtové organizácie a Slovenský skauting – bezplatne )
správny poplatok možno zaplatiť v hotovosti v pokladni úradu alebo možno predložiť Potvrdenie o evidencii poplatku v požadovanej hodnote, ktoré sa zakúpi na pracovisku Slovenskej pošty, a.s.
Pri predložení Potvrdenia ... treba zároveň predložiť aj pokladničný doklad o zakúpení potvrdenia.











































VZOR
VYHLÁSENIE 
Vyhlásenie vyplní zákonný zástupca dieťaťa. 
Vyhlásenie nesmie byť staršie, ako 1 deň  pred nástupom dieťaťa na pobyt.

     
      Vyhlasujem, že dieťa........................................bytom v	neprejavuje   príznaky  akútneho ochorenia a že orgán na ochranu zdravia ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s nim žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
      Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil (a) priestupku podlá § 56  zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V ......................... dňa ..........................                                         
                                                                                                              



 Meno, priezvisko, adresa a podpis zákonného zástupcu   ......................................................................




