Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace IČO: 72742186
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Liberec 29.6.2022

se sídlem v Liberci
Ing. Kateřina Hochmalová
Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Dobrý den, vážená paní Hochmalová,
na základě doručeného Rozhodnutí č.j.: KHSLB 15404/2022 byl dne 13.6.2022 odbornými pracovnicemi KHS
proveden odběr vzorku vody a byl prokázán nesoulad s vyhláškou č.252/2004 Sb.
Teplá voda u umyvadla na hygienickém zařízení u třídy Sluníčka a u pohotovostní sprchy na hygienickém zařízení u
třídy Koťátka, umístěných v budově Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková
organizace, nesplňuje požadavky na jakost teplé vody stanovené právními předpisy.
Byl překročen hygienický limit pro bakterii Legionella spp. A proto rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví o zákazu
používání nejakostní teplé vody.
Provedená opatření:


neprodleně po telefonické informaci o prokázání Legionelly v budově MŠ , 24.6.2022 jsem kontaktovala
Vladimíra Vavřenu, z oddělení technické správy budov a odboru majetkové správy SML a SZÚ se sídlem
v Liberci, pana Jaromíra Melouna



v pondělí 27. 6. 2022 na škole proběhlo šetření s firmou , která provádí rekognoskaci vodovodního potrubí
v rámci výskytu Legoinelly



bylo zjištěno, že vzhledem ke způsobu rozvodu vody po budově je předpoklad, že tepelná dezinfekce nebude
dostačující. Bude nutné použít chemickou dezinfekci.

 V úterý dne 28.6.2022
Postup chemickou dezinfekcí – minimálně dva dny se nesmí používat řád, po té je nutné , aby byl zajištěn odběr vody
a voda v potrubí cirkulovala.


Mateřská škola je v provozu do 8.7.2022 ( ještě 6 pracovních dní), jsou nastavena pravidla, která eliminují
kontakt dětí s teplou vodou, děti využívají sociální zařízení v jiné třídě.



Od 11.7.-12.8.2022 bude budova školy uzavřena z důvodu dovolené. Dezinfekce bude provedena o víkendu
před obnovením provozu, aby byla splněna podmínka cirkulace vody.



Kontrolní odběr bude proveden po jednání ze SZÚ.



O výsledcích budu KHS informovat

s přátelským pozdravem,
Vladimíra Jurigová, MBA
ředitelka MŠ Korálek
Aloisina výšina 645/55
460 15 Liberec 15
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