DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ODJEZDU A PŘÍJEZDU NA LETNÍ
TÁBOR STROJ ČASU
Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví nám povolilo konání letních táborů HURÁ, nicméně se nám stejně jako
v loňském roce nevyhnou nějaká doporučení a pravidla pro konání tábora.
TESTOVÁNÍ
Po několika změnách došlo konečně k dohodě o podmínkách pro účast dětí na letních táborech.
Je to pro náš všechny nepříjemné, ale musíme se podřídit. Před nástupem na tábor mají děti povinnost
splnit jednu z těchto podmínek:
-

-

PCR test starý max. 7 dní (Všem doporučujeme před táborem provést PCR test, protože tím
veškeré povinnosti a nepříjemnosti pro děti, vás i nás, končí.)
antigenní test starý max. 3 dny (Bohužel, po 7 dnech musí být provedeno kontrolní otestování těch
dětí, které nastoupily s tímto antigenním testem k pobytu.)
potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dní
potvrzení o očkování min. 14 dní po druhé dávce

V případě Antigenního musíme děti "samotestovat" v průběhu tábora. V tomto případě proběhne test
formou odběru ze slin, proto apelujeme a prosíme, využívejte hlavně PCR test.
Kromě standartních dokumentů (viz níže) u odjezdu budeme požadovat vytištěný certifikát o testování
či prodělané nemoci.
Podmínky vycházejí z Nařízení Ministerstva zdravotnické platné k 9. 7. 2021
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichzse-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021.pdf
DALŠÍ INFORMACE K LETOŠNÍM SPECIÁLNÍM PRAVIDLŮM NA TÁBOŘE:
-

-

-

-

S nošením roušek během tábora se nepočítá - pro děti bude zajištěno na táboře dostatečné
množství desinfekce (anti-covid – má-li Vaše dítě na tento druh alergii, přibalte prosím vlastní), aby
bylo zajištěno to nejzákladnější hygienické opatření, z toho důvodu ale doporučujeme dítěti přibalit
i krém na ruce na jejich ošetření;
Přibalte dětem prosím 5 ks respirátoru nebo roušky, pro případ, že by se situace náhle změnila a
hygiena by stanovila povinnost jejich nošení nebo nutného kontaktu s okolím se mohou hodit (v
obvyklém režimu se nosit na táboře nebudou).
Omezení návštěvy rodičů: návštěvy rodičů jsme nikdy z pedagogického hlediska nedoporučovali,
Pro letošní rok apelujeme ještě více. Jde o zdraví nás všech. Věříme, že si i vy budete chtít od
dětiček trochu odpočinout. V případě zájmu můžete během tábora kontaktovat oddílového
vedoucího, který Vám rád informace o Vašem dítěti poskytne přes telefon.
Omezení styku s veřejností: v současné chvíli ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje jakékoliv
výlety do měst či kulturních památek, stejně tak přepravu hromadnou dopravu. Proto se budeme
snažit svou aktivitu co nejvíce směřovat do přírody a mimo civilizaci. V případě výletu do
„civilizace“, je možné, že budeme děti po uplynutí platnosti PCR testu muset testovat (budou
použity testy formou odběru ze slin).

-

-

V případě výskytu infekce COVID-19 bude tábor neprodleně ukončen. Všichni doufáme, že tato
situace nenastehne, přesto prosíme, buďte v případě takové události připraveni si dítě vyzvednout.
Proto je nutné, abyste před nástupem na tábor pečlivě vyplnili kontakty, na kterých Vás kdykoliv
zastihneme. Prosíme všechny rodiče a zákonné zástupce aby zodpovědně posoudili zdravotní stav
dítěte, ujistili se, že nebylo v kontaktu s osobami, u kterých byla infekce zjištěna ještě před
nástupem na tábor a neohrozili tak celý tábor.
V případě jakékoliv změny vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, FB stránkách oddílu a
také na webu oddílu www.tulacist.eu. Prosím sledujte aktuální protiemideiologické podmínky

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDU
Odjezd
Doprava na letní tábor je zajištěna autobusem, odjezd parkoviště Litoměřická (bývalé tzv. Vlaštovky,
naproti zahradnictví u Vančů) GPS souřadnice 50.4576331N, 14.3699453E v sobotu 31. 7. 2021, sraz v
10:15 odjezd autobusu v 11:00 hod.
Předpokládána doba jízdy je 2,5 – 3 hodiny dle aktuální dopravní situace, prosíme proto, komu se dělá
v autobuse špatně, vezměte si před odjezdem Kinedril či jiný lék proti nevolnosti který účastník užívá.
Před odjezdem budeme vybírat (bez těchto dokumentů dítě na tábor nevezmeme)







nástupní list (podepsaný v den odjezdu)
průkaz pojištěnce
očkovací průkaz
léky (léky prosím přibalte s přehledným rozpisem užívání. Dítěti nedávejte žádné léky bokem ani zdánlivě neškodné jako paralen, brufen a pod.!)
potvrzení od lékaře (kdo neodevzdal s přihláškou)
Potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci - viz výše (Potvrzení v souladu s
mimořádnými požadavky)

Do 20. 7. 2021 je NUTNÉ dodat následující dokumenty (aby toho při odjezdu bylo co nejméně)





Závazná přihláška
Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdravotním
stavu dítěte vedoucímu a zdravotníkovi tábora
Souhlas se zpracováním osobních údajů (kdo neodevzdal v předchozích letech)
potvrzení od lékaře

Do zavazadlového prostoru autobusu se vejde jen určitý objem zavazadel. Berte prosím ohled na počet
dětí a nedávejte dětem zbytečnosti ani zbytečně velká zavazadla.
Příjezd
Odjezd z tábořiště v sobotu 14. 8. 2021 v 10 hodin, předpokládaný návrat mezi
12:30 – 13:30 hod na parkoviště Litoměřická. O přesnějším čase příjezdu budete průběžně informováni
na FB Tuláci Štětí.

Tuláci

