Zpráva z „VIZOVICKÉHO TRNKOBRANÍ 2019“

Místo konání akce:

AREÁL LIKÉRKY RUDOLF JELÍNEK
Razov 472, 763 12 Vizovice

Datum konání akce:

16. 8. 2019 – 17. 8. 2019

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve dnech 16. 8. 2019 a 17. 8. 2019 provedla
obhlídku celého areálu, včetně veřejného tábořiště (kempu) a VIP kempu.

Ve výše uvedených dnech provedly zaměstnankyně odboru hygieny obecné a komunální státní zdravotní
dozor v prostorách areálu Jelínek i v okolí před jeho vstupy. V rámci státního zdravotního dozoru se zaměřily
na umístění odpadkových košů, zabezpečení úklidu areálu, dostatečný počet hygienického zázemí pro
návštěvníky, zastínění mobilních pisoárů, aj.
Pořadatelem uvedené akce bylo zajištěno oficiální
tábořiště, které se nacházelo na volné ploše nad
vjezdem do likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. Pro
návštěvníků veřejného kempu byla zajištěna pitná
mobilní toalety JOHNNY SERVIS.
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Dalším tábořištěm byla uzavřená plocha mezi společností
SYKORA, spol. s.r.o. a likérkou RUDOLF JELÍNEK a.s, která
sloužila jako VIP kemp. Ve VIP kempu bylo pro návštěvníky
zajištěno následující hygienické zařízení: mobilní toalety JOHNNY SERVIS (16 ks), mobilní pisoáry (6 ks),
mobilní sprchy v buňkách (6 + 6 ks).
Poblíž vchodu do areálu likérky Rudolf Jelínek od hlavní brány bylo
situováno 28 mobilních toalet JOHNNY SERVIS (z toho jedna
přizpůsobena i pro imobilní osoby) a 10 otevřených mobilních
pisoárových stojanů po čtyřech stáních, které byly zakryty plentou.

V blízkosti byly situovány 2 ks žlabů s tekoucí studenou pitnou vodou
s 8 výtokovými kohouty.

Dále účastníci měli k dispozici i splachovací WC muži a ženy, a to mezi 1. a 2. stage v mobilních buňkách.
K úklidu a desinfekci těchto zařízení byl používán desinfekční prostředek SAVO.
Při vstupu od vlakového nádraží se nacházely další mobilní WC JOHNNY servis a další mobilní pisoáry.

Na tomto ročníku Vizovického Trnkobraní nebyly poskytovány činnosti epidemiologicky závažné, konkrétně
porušování integrity lidské kůže - piercing a tetování.

Závěr:
Průběh festivalu Vizovické Trnkobraní 2019 byl dostatečně zajištěn z hlediska úklidu areálu i ploch mimo
areálu likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. Odpadky byly průběžně uklízeny. Problémy s plnými mobilními
toaletami byly v průběhu pátečního odpoledne na 2 stanovištích (před vstupem do areálu u Likérky a za
vstupem od vlakového nádraží). Tyto problémy byly vyřešeny a areál byl před zahájením v sobotu
dostatečně uklizen a mobilní toalety byly vyvezeny a uklizeny.
Závěrem lze konstatovat, že hygienická úroveň zajištěnosti areálu, tábořišť a souvisejících ploch
byla na vyhovující úrovni.

Ve Zlíně, dne 22. 8. 2019
Zpracovaly: Jana Miklová a Martina Brhelová

