
Organizační zajištění provozu tábora 

 

Vážení rodiče,  

vzhledem ke stávající situaci týkající se COVID 19, jsme nuceni přijmout zvláštní bezpečnostní 

a hygienická opatření v souladu s podmínkami Ministerstva zdravotnictví ČR pro pořádání 

letních dětských táborů. Z hygienických důvodů budou omezeny i běžně realizované aktivity 

a návštěvy. 

Pevně věříme, že následující období spojené s vysokými a mimořádnými nároky se nám podaří 

společnými silami zvládnout. 

 

1. Příjezd 

 

Při přebírání dítěte bude zdravotník provádět zdravotnický filtr. Prosíme rodiče, aby při 

předávání dětí byli vybaveni rouškami, mohli byste být vyzváni o jejich použití dle aktuální 

situace v ČR. Nástup je v sobotu 18. 7. 2020 mezi 14.00 a 14.30. Vzhledem k současné 

situaci nejsme schopni zajistit odvoz z Rejchartic jako v minulém roce.  

Prostory tábora se budou před příjezdem dezinfikovat, proto předávání dítěte bude probíhat 

na stanovišti umístěném na okraji areálu tábora. Prosíme Vás, abyste omezili počet 

doprovázejících osob. 

 

Při předávání je nutné odevzdat:  

- Potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte (nesmí být starší než dva roky) – některé děti 

mohou mít platné potvrzení z loňského roku (pokud nedošlo k nějaké změně), 

prosíme, platnost si ověřte e-mailem; 

- Písemné prohlášení zákonných zástupců (s datem 18. 7. 2020); 

- Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

a Potvrzení o seznámení s organizačním zajištěním provozu tábora (formulář 

zasíláme v příloze a najdete ho i na našem webu, s datem 18. 7. 2020); 

- Souhlas s ošetřením a převozem dítěte; 

- Kartičku pojišťovny (stačí kopie); 

- Podepsané léky; 

- 4 roušky v podepsaném sáčku, které na konci tábora dostanou zpět. 

 

2. V průběhu tábora  

 

Prostory tábora, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním 

papírem, tekoucí vodou, mýdlem v dávkovači, jednorázovými ručníky, dezinfekcí), budou 

dezinfikovány nejméně 2 krát denně. 



V průběhu tábora jsou zakázané veškeré návštěvy. Z tohoto důvodu se nebudou konat 

žádné výlety a první týden bude bez koní.  

V průběhu tábora budou na děti kladeny zvýšené hygienické podmínky, proto 

doporučujeme dát dětem krém na ruce proti vysušování a všechny sladkosti dítěte zabalit 

do vhodného pytlíčku či plastové/kovové krabičky se jménem dítěte. Sladkosti si dítě může 

uložit u vedoucích. 

 

3. Průběh při onemocnění či podezření na COVID 19 

 

V případě, že se u dítěte vyskytne zvýšená teplota, Vám budeme neprodleně volat 

a na základě vzájemné domluvy budeme postupovat.  

Dítě bude přestěhováno do izolace, kde bude pod nepřetržitou kontrolou zdravotníka.  

V případě, že dítě bude mít teplotu déle než 24 hodin, vyhrazujeme si právo Vám zavolat, 

abyste si dítě neprodleně odvezli a dodali do 2 dnů potvrzení o neexistenci virového 

infekčního onemocnění, které Vám vystaví praktický lékař.  

V případě, že kromě teploty se vyskytnou i jiné příznaky COVID 19, Vás požádáme 

o odvoz dítěte neprodleně a o dodání do 1 pracovního dne potvrzení o neexistenci virového 

infekčního onemocnění, které Vám vystaví praktický lékař.  

 

 

4. Předávání dětí zpět  

Při přebírání dětí při odjezdu, Vás též můžeme vyzvat o zakrytí úst a nosu a prosíme o, co 

nejmenší počet přebírajících osob.  Odjezd je v sobotu 1. 8. 2020 mezi 10.00 a 10.30.  

 


