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Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo souhrn hygienicko-protiepidemických opatření pro
letní tábory. V souladu s těmito pokyny jsme stanovili pro letošní sezónu taková pravidla, aby se
stanový letní tábor na Vávrovce mohl uskutečnit. V následujících bodech naleznete souhrn
nejdůležitějších opatření:
1. Příjezd a odjezd
Dopravu dětí na tábor i z tábora budou zajišťovat rodiče. Data a časy jsou uvedeny v pokynech pro účastníky
tábora, prosíme Vás o jejich dodržení. Vzhledem k současným hygienicko-protiepidemickým opatřením
proběhne předání dětí bez dlouhodobé přítomnosti rodičů na tábořišti. Při předání dětí bude proveden
zdravotní filtr (předání dokumentace, pohovor se zdravotníkem, měření tělesné teploty dětí). Ze stejného
důvodu budou letos zakázány návštěvy na letním táboře.

2. Zdravotnická dokumentace
K povinné zdravotnické dokumentaci účastníka tábora patří: informace o zdravotním stavu dítěte uvedené
v listu účastníka, posudek zdravotní způsobilosti (ZZ) potvrzený lékařem, čestné prohlášení (bylo Vám zasláno
společně s tímto dokumentem), prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti + souhlas zákonných
zástupců s ošetřením nezletilé osoby a kartička zdravotní pojišťovny. Věnujte, prosím, pozornost všem
informacím v uvedených dokumentech a vyplňte je zodpovědně.

3. Dodržování pravidel hygieny
Organizace tábora (zásobování, stravování, denní režim účastníků, zdravotní zabezpečení atd.) bude splňovat
všechny legislativní a hygienické podmínky s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Na letním táboře
budou důsledně dodržována pravidla osobní i provozní hygieny včetně pravidelné dezinfekce prostor tábora.
Všichni účastníci budou mít k dispozici dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem pro pravidelné
použití.

4. Vybavení dětí
Souhrn povinného a doporučeného vybavení účastníka LT naleznete v příloze emailu. Na táboře
roušky/respirátory nosit nebudeme, je však dobré mít u sebe jeden respirátor pro nutné případy (např. při
ošetření u lékaře). Pokud má vaše dítě citlivou pokožku a potřebuje speciální dezinfekční gel, vybavte jej,
prosím, vhodným přípravkem.

5. Program
V letošním roce nebudou do programu LT zařazeny např. výlety do měst, návštěva památek, doprava
hromadnými prostředky atd. Pohyb účastníků bude omezen převážně na oblast areálu tábora a volné přírody.

6. Výskyt infekce
V případě vzniku zdravotní indispozice dítěte na táboře, která by mohla být projevem infekčního onemocnění
(např. zvýšená teplota), budou informováni zákonní zástupci z důvodu zajištění bezodkladného návratu dítěte
do rodiny. V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 bude bezodkladně informována příslušná krajská
hygienická stanice, která určí další postup. V případě potvrzení výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena.
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