
DŮLEŽITÉ - Nová pravidla v souvislosti s koronavirem: 

 Epilepsie, alergie, dýchací potíže – Pokud Vaše dítě trpí na epilepsii, alergii, 
nebo má jakékoliv dýchací potíže, spadá do rizikové skupiny v souvislosti 
s koronavirem, zvažte prosím důkladně, zda je opravdu vhodné poslat je 
vzhledem k letošní situaci na tábor do většího kolektivu dětí. 

 Zákaz účasti s teplotou či příznaky koronaviru – před vstupem do autobusu 
bude probíhat měření teploty. Pokud se u dítěte projeví teplota, nebo bude 
vykazovat příznaky koronaviru, nebude mu na tábor umožněn přístup. 

 Do autobusu pouze v roušce – Nástup do autobusu bude umožněn dětem 
pouze v roušce. 

 Před vstupem do autobusu je nutné doložit jednu z následujících variant: 
o NEGATIVNÍ test – doporučujeme PCR test max 7 dní starý před táborem, 

aby byl zajištěn hladký průběh tábora bez nutnosti 2x děti přetestovat.  
o NEGATIVNÍ test – ATG test (max. 72 hod. starý) v tomto případě bude 

dítě přetestováno v průběhu tábora dle aktuálně platného nařízení vlády – 
podle současných pravidel by to bylo 2x za turnus. Prosím Vás tedy o 
přiložení 2 ks testu pro Vaše dítě s sebou. Upozorňujeme, že v případě 
pozitivního testu v průběhu tábora hrozí, že bude celý turnus ukončen 
z nařízení hygieny. Pokud zvolíte ATG test a přetestování dítěte na táboře, 
prosím o podepsání dokumentu: Souhlas s testováním ATG dětí na 
táboře.  Budeme se samozřejmě řídit aktuálně platnými nařízením, takže 
pokud testování nebude potřeba, provádět ho nebudeme. 

o Potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 v minulých 180 dnech, případně 
potvrzení o očkování. 

 Zákaz návštěv v průběhu tábora – chápeme, že byste se rádi přijeli podívat 
na své děti, ale pro letošní tábory je důrazně doporučena kompletní izolace od 
okolního světa, aby se minimalizovala rizika nákazy „z venku“ v průběhu 
tábora. Proto pro letošek nebude možné přijet děti v průběhu tábora navštívit. 

 Zákaz odjezdu a opětovného příjezdu – ze stejných důvodů viz výše nebude 
možné odvézt a opětovně vrátit dítě na tábor. 

 Odjezd z tábora v případě podezření – pokud by se náhodou projevilo u 
kohokoliv v průběhu tábora podezření na nákazu, nařizuje nám hygiena poslat 
toto dítě do domácí péče – kdy praktický lékař následně rozhodne, zda poslat 
dítě na koronavirový test či nikoliv. 

 Potvrzený výskyt viru – pokud se u kohokoliv z tábora potvrdí v průběhu 
tábora nákaza koronavirem, může být daný turnus okamžitě ukončen. 

 Rodič po celou dobu k dispozici – Z výše uvedených důvodů je 
nezbytné, aby byl zodpovědný zástupce za dítě (rodič uvedený na 
přihlášce) po celou dobu tábora k dispozici a v případě potřeby odvezl dítě 
z tábora. V případě ukončení celého turnusu bychom se samozřejmě 
pokusili zajistit dopravu z tábora na odběrná místa (nemůžeme to ovšem 
100% zaručit předem – museli bychom v takové situaci operativně 
zjišťovat kapacity přepravců). 

 Informativní povinnost – Pokud se projeví nákaza u účastníka tábora (buď 
předčasně přivezeného do domácí péče, nebo po ukončení tábora do 14 dnů 
od příjezdu z tábora), má zákonný zástupce povinnost o tomto neprodleně 
informovat hygienickou stanici a vedení tábora. 

 Povinná karanténa – Dále upozorňujeme, že v případě výskytu koronaviru na 
táboře, bude nejspíš pro účastníky tábora nařízená 14denní karanténa (bude 
posouzeno hygienickou stanicí). 

Ochrana pro minimalizaci rizik v souvislosti s šířením koronaviru: 

 Uzavření tábora vůči veřejnosti – do tábora nebudou smět vstupovat žádní 
externí návštěvníci. 



 Pravidelná dezinfekce a mytí rukou – po celém táboře (především u 
hlavních budov, kuchyně, korýtek, WC) budou rozmístěny dezinfekční 
prostředky a tekuté mýdlo, aby si mohly děti pravidelně čistit ruce. Povinná 
dezinfekce rukou bude probíhat před každým jídlem a každou společnou akcí 
oddílu a samozřejmě i po použití WC. 

 Pravidelná dezinfekce a úklid tábora – pro letošní rok jsme na každém 
turnuse určili osobu pověřenou pravidelným a důkladným úklidem společných 
prostor (zejména pak sociálních zařízení), kde bude úklid probíhat pravidelněji 
a s využitím dezinfekčních prostředků. 

 Zrušení návštěv u Bobra (stánek s občerstvením) – z důvodu omezení 
kontaktu s okolím tábora nebudou děti letos moci využívat stánek 
s občerstvením u bobra. I přesto prosím dejte dětem kapesné jako obvykle. 
V průběhu tábora bude možné stejně jako v minulém roce si koupit nějaké 
pamlsky, nebo zmrzlinu přímo v táboře.  

 


