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Informace pro DT Sluníčko v Trhové Kamenici  
plynoucí z opatření Ministerstva zdravotnictví          

 

Tábor v Trhové Kamenici se již blíží a my máme konečně jasno, že probíhat bude a jak. Příliš 
velké změny nenastanou, neboť většina opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR 
k pořádání dětských táborů jsou hygienická pravidla, která platila pro náš typ tábora již 
v minulých letech. 

Informace týkající se přímo našeho tábora: 

• V táboře (venku i v budově) ani přírodě roušky nosit nebudeme. Děti je však mají mít 
s sebou pro případnou návštěvu lékaře apod. 

• Chodit mimo tábor budeme, ale do lesa nebo přírody. Vesnici navštěvovat nebude 
možné, tedy ani místní obchod. „Nezbytné nákupy nanuků a sladkostí“ budou moci 
děti uskutečnit přímo v táboře. 

• Program nebude omezen, pouze to zatím vypadá, že diskotéky a jiné vnitřní akce 
budeme pořádat venku nebo uvnitř v menším počtu. 

• Návštěvy během tábora jsme nikdy nedoporučovali, v letošním roce je dokonce 
musíme zakázat! 

• Při převzetí dítěte na tábor bude proveden zdravotní filtr – navíc změříme dětem 
teplotu.  

• Budeme dbát na zvýšenou osobní hygienu dětí – mytí rukou mýdlem, případně užití 
desinfekce, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě. 

• Posudek o zdravotní způsobilosti sice MZ doporučuje nechat si vystavit nový 
(aktuální), my však spoléháme na zodpovědnost rodičů. Není třeba zahlcovat 
ordinace dětských lékařů zbytečnými úkony a zvyšovat rodičům náklady na tábor. 
Je tedy nutné mít platný Posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší 2 let a 
jsou v něm stále platné informace. 

• Pokud by se na táboře objevila nákaza covid-19, musela by být akce ukončena. 
Rodiče nebo jejich určení zástupci musejí být proto dosažitelní telefonem po celou 
dobu akce a připraveni převzít dítě zpět do své péče. 

Ostatní pokyny uvedené v Hygienicko-epidemiologickém opatření MZ pro letošní sezonu 
dětských táborů, zde nezmiňujeme – nejsou pro nás žádnou změnou. Dodržovali jsme je na 
táborech již v minulých letech. Např. vstupní zdravotní filtr, vedení zdravotní dokumentace, 
předání rodičům zdravotní zprávy na konci tábora….ale i pokyny k úklidu, hygieně dětí apod.  

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 
2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf

