
 

Vážení rodiče, 

posíláme Vám snad poslední informace ohledně hygienických opatření pro náš dětský tábor. 

Oproti předchozí informaci došlo k částečné úlevě v testování. Nyní je to takto:  

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-
nemoc): 

• 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) 
• PCR test starý max. 7 dní před začátkem tábora 
• Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů 
• Antigenní test starý max. 3 dny před začátkem tábora (přetestování 7. den tábora) 
• Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora) 

Z tohoto tedy vyplívá, že v půlce tábora budeme muset přetestovat pouze děti, které přijedou na 
tábor s potvrzením o provedeném antigenním testu a samotestem provedeným při předání dítěte. U 
takto testovaných dětí budeme potřebovat souhlas k umožnění orientačního testování na COVID-19. 
Bude k dostání při nástupu. 
 
Rádi bychom Vás však poprosili, abyste nechali vaše dítka otestovat antigenním či PCR testem před 
začátkem tábora. Velké množství prováděných samotestů při předávání dětí by nám zbytečně 
přidělávalo mnoho práce navíc, včetně zbytečných finančních nákladů, které mnohem radši 
vynaložíme na program tábora. 
 
Dále platí vše, jak jsme psali již v předchozím emailu.  

a) V průběhu tábora bude probíhat zvýšený zdravotní dohled. Prosíme Vás tedy, pokud bude 
vaše dítě jevit známky nějaké nemoci, informujte nás a odložte příjezd na tábor.  

b) Nebudou povoleny návštěvy v průběhu tábora, mimo naléhavé případy. 
c) Z letošního tábora musíme vypustit návštěvu veřejných koupališť a bazénů, kulturních 

památek, akcí a dalších míst kde je větší koncentrace lidí.  
 
Prosíme Vás o přibalení 3ks respirátorů bez výdechového ventilu (FFP2, KN95) a doporučujeme také 

přibalení krému na ruce. 

Na konec připomínáme, že lékařský posudek bude uznáván dle platných zákonů. Platnost tohoto 

posudku je 2 roky. Můžete tedy použít i ten z loňského roku. 

 

I přes všechny možné omezení a zákazy se budeme snažit, abychom si tábor všichni užili. 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 
Aleš Hejna – hlavní vedoucí   607 228 523  ales.hejna@seznam.cz 
Stanislava Kubíčková – kancelář OSH  724 869 998 oshtu@seznam.cz  
 
Za pořadatele tábora  

Aleš Hejna 
hlavní vedoucí 
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