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V této části jsou shrnuty informace, které jsou dostupné k 20. 5. 2020. 

 

V návaznosti na vydaná obecná nařízení a zavedená opatření se aktuální doporučení 

mohou změnit (i pro jednotlivé turnusy táborů). Je proto nezbytné sledovat situaci. 
 

 

 

 

Před táborem 
 

 Důležitá je komunikace - komunikujte vždy s hlavním vedoucím tábora, který má 

všechny dostupné informace, kontakt je uveden na přihlášce.  
 

 Termín odevzdání přihlášky byl posunut  – do 10.6.2020  / termín platby za tábor 

se nemění, do 15.6.2020. 
 

 Velmi důležité jsou informace, které nám předáte, proto vyplňujte přihlášky 

a účastnické listy pečlivě a zodpovědně. Určitě musí obsahovat: 

Skutečně funkční kontakty na osobu, která je schopná si v případě potřeby dítě 

vyzvednout z tábora. Pokud nebudete po celou dobu k dispozici přímo vy, uveďte 

i další osoby, např. příbuzné, kteří budou připraveni vás v tomto ohledu zastoupit. 
 

 Zodpovědně uvádějte veškeré informace o zdravotním stavu, užívané léky atd.  
 

 Dítě, které pojede na tábor, nesmí jevit známky akutního onemocnění (zvýšená 

teplota, horečka, průjem, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.) 

a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem  nesmí přijít do styku s osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. 
 

 Pokud má vaše dítě oslabenou imunitu či trpí chronickými nemocemi, které jej 

řadí do rizikové skupiny, rozhodně tuto informaci netajte – a účast na táboře 

zvažte. 

 
 

Odjezd 
 

 Letos bude mimo jiné změna ve střídání turnusů, abychom dodrželi minimální 

prodlevu 8 hodin mezi jednotlivými běhy bez přítomností dětí. Ujistěte se těsně 

před táborem, že znáte čas odjezdu na tábor a čas příjezdu z tábora svého turnusu. 
 

 Všichni musí odevzdat aktuální prohlášení o bezinfekčnosti 2020, podepsané 

v den odjezdu dítěte na tábor. Nejde o formalitu, ale o závazné prohlášení. 
 

 Před nástupem do autobusu bude u všech účastníků proveden vstupní zdravotní 

filtr: měření teploty, vizuální kontrola zdravotního stavu, prohlédnutí hlavy kvůli 

vším apod. V případě, že nebude dítě zdravé, může se stát, že jej zdravotník 

na tábor nepřijme. 
 

 Prosíme, přijďte všichni k autobusu v rouškách, abychom eliminovali možnost 

přenosu nákazy. Děti při nástupu do autobusu dostanou novou jednorázovou 

roušku. V případě potřeby budou jednorázové roušky k dispozici po celou dobu 

tábora u zdravotníka. 
 
 

 
 

 

 

 

 



V průběhu tábora 
 

 Každý rok naše tábory splňují požadavky nad rámec zákona č. 258/2000 Sb. 

a vyhlášky č. 106/2001 Sb. 
 

 Bude omezen pohyb pouze na oblast areálu tábora a volné přírody, takže 

neproběhnou výlety, např. do Vítkova či Hradce nad Moravicí nebo na kulturní 

a jiné památky, kde by se mohlo zdržovat více lidí, z důvodu omezení kontaktu 

účastníků s místním obyvatelstvem 
 

 Jsou zakázány návštěvy tábora včetně návštěv rodičů, abychom omezili možné 

dovlečení infekce 
 

 Důsledně budeme hlídat, aby si děti myly ruce, na táboře bude rozmístěná 

dezinfekce s virucidním účinkem v prostoru shromažďování, v prostoru 

hygienického zařízení, u WC, v jídelně, v kuchyni a na ošetřovně. Součástí 

umyvadel u WC budou jednorázové papírové ručníky. Nepřibalujte dětem vlastní 

dezinfekci, jde do hořlavinu, která by měla být pod dohledem. 
 

 Každé ráno budeme provádět namátkové měření teploty.  
 

 Bude probíhat pravidelná edukace dětí a personálu v obecně platných opatřeních – 

mytí rukou, použití dezinfekce, dodržování preventivních pravidel při kašlání, 

kýchání, rýmě apod. 
 

 V případě, že se u dítěte v průběhu tábora objeví horečka, budeme kontaktovat 

rodiče, aby si pro dítě přijeli a zajistili vyšetření u jeho pediatra.  
 

 Rodiče mají povinnost během celé doby trvání tábora nahlásit informaci, že jejich 

dítě bylo v kontaktu s osobou nakaženou virem covid 19, což se prokázalo nebo se 

dozvěděli až po odjezdu dítěte na tábor. 
 

 Apelujeme na rodiče, rozhodně je nutné všechny pokyny dodržet, a to nejen 

z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte, ale také ostatních.  
 

 V případě výskytu infekce COVID-19 v průběhu akce, bude tábor ukončen 

a zákonní zástupci musí sami zajistit dopravu dítěte z  tábora domů. 

 

 

Po táboře 
 

 Pokud se u vašeho dítěte do 14 dnů po táboře projeví příznaky infekčního 

onemocnění, neprodleně nás informujte, abychom mohli činit další návazné 

kroky.  
 

 

V případě výrazného zhoršení situace, mohou být tábory zakázány. Pokud se tábor 

z tohoto důvodu neuskuteční, vrátíme vám celou částku za tábor, pokud bude muset být 

tábor přerušen v průběhu akce, bude vrácena poměrná odpovídající část ze stravovací 

normy (93Kč x den). 

 

Přečetl(a) jsem si a rozumím všem výše uvedeným informacím k letošnímu táboru 2020. 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte: ………………………………datum…………………… 


