Ljubljana, 19. 7. 2018

mag. Matej Tonin,
predsednik Državnega zbora RS

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z problematiko kopanja oseb, zavitih v črno blago ki ga
naslavljam na ministrico za zdravje, Milojko Kolar Celarc

S spoštovanjem!
Zmago Jelinčič Plemeniti,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Sprašujem ministrico za zdravje vlade v odstopu gospo Milojko Kolar Celarc kaj bodo
njene ustrezne službe storile v primeru kopanja, v črno blago zavite osebe verjetno
ženskega spola, v Termah Vivat v Moravskih toplicah?
Gre namreč za ogrožanje zdravja ostalih kopalcev, saj naj ne bi bilo kopanje oblečenih
osebkov z obutvijo na nogah v evropskih, tako tudi slovenskih javnih kopališčih,
dovoljeno. Zdravstvene inšpekcije ministrstva po dolgem in počez preverjajo zaposlene
v firmah, kjer imajo stih z strankami in podobno, jemljejo brise rok, preverjajo prostore
in omarice zaposlenih, ter tudi prostore v katerih se izvajajo določeni procesi. tudi v
bolnišnicah si osebje stalno umiva roke, prav tako pa so v bolnišničnih prostorih, kjer je
fluktuacija obiskovalcev velika, nameščena razkužilna sredstva. res je, da kopališki redi
striktno ne nevajajo tipa oblačila za kopanje, vendar pod besedo kopalke razumemo za
kaj gre. Nekatera kopališča imajo v svojih redih celo zapisano da je vstop v bazen v
tako imenovanih boksarkah prepovedan.
Glede na to, da kopalka prihaja iz krajev, kjer je struktura bolezni, pa tudi njih
razširjenost, popolnoma drugačna kot v kontinentalni Evropi, je možnost okužbe s pri
nas neznanimi agensi zelo možna. Že samo pomanjkanje vitamina D vodi do motenj
uravnavanja količine kalcija v krvi in je povezano s številnimi hudimi motnjami, vključno
s kardiovaskularnimi boleznimi, diabetesom tipa 1, multiplo sklerozo in revmatoidnim
artritisom in še s čem. Če pa vzamemo v obzir prenosljive, oziroma infekcijske bolezni
Afrike, ki jih povzročajo bakterije, virusi, paraziti in glive in se lahko širijo direktno ali
indirektno z osebe na osebo, sta ravnanje in odgovor Term Vivat zaskrbljujoča.
Skrb za zdravje slovenske populacije je prva, zato sprašujem kaj bo storila ministrica in
njene inšpekcijske službe, kako bo reagirala v odnosu do Term Vivat v Moravskih
toplicah, kjer zadevo jemljejo zelo zlahka in jo opravičujejo?
Za Vaš odgovor se zahvaljujem.

Zmago Jelinčič Plemeniti,
poslanec

