
Vážení rodiče, 

Tak jak loni, posílám upřesňující informace k našemu letnímu táboru. Tábor můžeme uspořádat opět 

za zpřísněných hygienických podmínek jako loni. Většinu těchto podmínek běžně splňujeme, pro 

letošní rok však musíme zavést další opatření, abychom splnili podmínky nastavené Ministerstvem 

zdravotnictví.  v průběhu tábora bude probíhat zvýšený zdravotní dohled. Prosíme Vás tedy, pokud 

vaše dítko bude jevit známky nějaké nemoci, informujte nás a odložte příjezd na tábor. 

Vás jako zákonné zástupce musíme poprosit abyste dětem letos do kufru přibalily tyto věci: 

1.) 3x respirátor bez výdechového ventilu (FFP2 KN95) 

 

2.) Platný lékařský posudek, platnost lékařského posudku je dle platných zákonů 2 roky, můžete 

tedy přivézt loňský. 

 

3.) Souhlas k umožnění k orientačnímu testování na COVID-19 (přiložen k emailu), bude 

k dostání i při nástupu na tábor  

 

 

4.) doporučujeme přibalit dětem krém na ruce 

 

 

Dále Vás chceme informovat, že i z letošního tábora musíme vypustit návštěvu veřejných koupališť a 

bazénů, kulturních památek, akcí a pořádání výletů. Dále také nebudou povoleny návštěvy rodičů 

v průběhu tábora, mimo naléhavé případy. 

Na závěr mi prosím dovolte, vyjádřit se ještě k testům na Covid-19.  

 Jak jste jistě už někde zaslechli, pro nástup dětí na tábor bude nutný test na Covid-19. Aktuálně je 

platné toto: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, 

identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky 

očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, 

pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou 

dávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 

druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle 

SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo  

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 180 dní, nebo  

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2, který je určen pro samo testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 

osobou, s negativním výsledkem. 



Z tohoto tedy vyplívá, že nelze na tábor přivézt pouze čestné prohlášení o provedeném testu. Dále  

budeme muset po 7 dnech na táboře děti přetestovat.¨ 

Ale okolo testování jsou neustále změny. Jen za poslední týden  mi přišli 3 verze ohledně tohoto 

testování. Dle vyjádření hygienické stanice, pod kterou spadáme, se chystá už další verze. A proto 

Vám zašleme přibližně na konci června ještě jeden email kde bude konečná verze ohledně testování. 

 

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

Aleš Hejna 
hlavní vedoucí 
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