Milí rodiče,
ráda bych Vás informovala a odpověděla takto i na některé otázky rodičů, které s počínajícím jarem
často slyšíme – obavy se týkají každodenního pobytu dětí venku-jedná se konkrétně o volbu jiné
lokality pro děti a to mimo přírodu – z důvodu KLÍŠŤATA.
Jsme venkovská mateřská škola v Posázaví, jsme obklopeni přírodou- na areál přímo navazuje školní
zahrada, školka je obklopena lesem, v blízkosti je rybník- polohu školky nám každý závidí…
Pokud se nezmění ráz počasí ( tzn. nenastanou vedra a sucho ), může být situace s klíšťaty
permanentně stejná od jara až do listopadu.
Děti potřebují co možná nejdelší pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě a ne krátké procházky po
betonovém parkovišti. Pobyt dítěte v přírodě je pro dítě velmi důležitý z mnoha hledisek.
Nejdůležitější je zdraví dítěte a je potřeba, aby se dítě setkávalo s přirozenými alergeny v přírodě a
vytvořilo si tak dobrý imunitní systém. Pokud bude zavřené v budově, bude pak více náchylné
k nemocem. To, že dítě může v přírodě chytit klíště, se může stát a je to jen malá daň za to, že děti
budou zdravé a odolné vůči nemocem.
Klíště samo o sobě dítěti nic neudělá. Nebezpečné jsou infekce, které přenáší. Jen necelé 1% klíšťat
přenáší virus klíšťové encefalitidy. Proti této nemoci je možné se očkovat. Větší počet klíšťat je
přenašečem lymeské boreliozy. K přenosu nákazy však nedochází ihned, ale až po jednom dni saní
klíštěte. Pokud tedy klíště včas odstraníme ( ještě týž den večer), můžeme si být téměř jisti, že
k přenosu nákazy nedošlo – Tyto informace mi poskytla Vedoucí Národní referenční laboratoře
RNDr.Kateřina Kybicová ( vedoucí pro lymeskou boreliózu) Státní zdravotní ústav, Praha 10, kterou
jsem požádala .
Proti výskytu klíšťat neexistuje plošná ochrana- s dětmi jsme každodenně venku, volíme buď pobyt na
školní zahradě, která se pravidelně 1x týdně seká nebo chodíme na ,dětmi tolik oblíbený, „palouček“,
kde“ nemá šanci“ růst téměř žádná tráva . Pokud zvolíme procházku lesem, pak děti do vysoké trávy
a do křovin vůbec nechodí.
Proto Vám doporučujeme : abyste vždy večer a také ráno děti důkladně prohlédli ( i ve vlasech) a
případně klíšťata odstranili. Dětské oblečení řádně vyklepejte. Na vycházky do přírody by děti měly
nosit vhodné oblečení- pevné boty, dlouhé kalhoty, atp.
Také je možné použít dětský repelent s obsahem DEET a před odchodem do školky děti nastříkat,
jeho účinek by měl vydržet po dobu dopoledního pobytu venku.
Dále je možné zakoupit repelentní zdraví neškodný náramek( vyroben na přírodní bázi s vůní
levandule)- např.na www.klíště.cz
Po dohodě s pediatrem MUDr. Pavlem Biskupem a PaedDr.Pavel Skácelíkem ( specialistou BOZP v naší
MŠ) není nikdo ze zaměstnanců naší školky kompetentní k bezpečnému odstranění klíštěte – z výše
uvedeného důvodu Vás budeme o nálezu klíštěte u dítěte informovat, nikoli klíště dětem vyndavat.
Od výše napsaného očekávám a věřím, že společně dojdeme ke vzájemnému pochopení a ke shodě,
že nám všem záleží na zdraví dětí.
Ilona Kryzánková

