Příměstský tábor Tudy z nudy

TURNUS:

„Sebeobrana“

Termín konání: 19. 7. – 23. 7. 2021
Místo konání:

ZŠ Klobouky u Brna

Stručné pokyny pro rodiče:
1) Děti je třeba dopravit na ZŠ Klobouky u Brna k hlavnímu vchodu, kde je zvonek s nápisem
„Tělocvična“. Po zazvonění chvilku vyčkejte, než seběhneme schodiště ☺. Pro každé případy
bude na dveřích umístěno i mé telefonní číslo.
2) Každé dítě osobně vyzvedneme v čase mezi 7:00 a 8:00 hod.. Před vstupem na tábor bude všem
účastníkům měřena teplota a poskytnuta desinfekce.
3) V den nástupu na tábor bude předána přebírajícímu členu tábora podepsaná přihláška vč. kopie
průkazu zdravotní pojišťovny dítěte, prohlášení zákonných zástupců dítěte (zejména potvrzení
o bezinfekčnosti dítěte), upozornění různá, prohlášení o odchodu dítěte (zejména bude-li dítě
z tábora odcházet samo, nebo jej bude vyzvedávat osoba jiná než rodič) a potvrzení o splnění
jedné z podmínek OTN (viz níže uvedené informace k testování před nástupem dítěte na tábor)
4) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest) nesmí na tábor vstoupit.
5) Děti si mohou rodiče, příp. zástupci rodičů vyzvedávat v čase od 15:00 do 16:00 hod. (viz bod 1).
6) Povinná výbava dětí:
 rouška / respirátor,
 malý batůžek,
 přezůvky,
 sportovní pevné boty (ne žabky, ne krosky)
 kšiltovka,
 pláštěnka,
 láhev na pití označená jménem dítěte (dětem je pití v průběhu dne měněno a doplňováno;
není vhodné dávat dětem dvoulitrové flašky; je vhodné je vybavit flaškami skladnými do
batůžku),
 snídaně (nestihne-li se dítě doma nasnídat),
 speciální strava (pokud se nemůže dítě stravovat v běžných stravovacích zařízeních, alergik,
apod.),
 léky označené jménem dítěte a popisem dávkování (budou podávány jen v případě, že jsou
uvedeny v přihlášce dítěte)
 ochranný krém proti slunečnímu záření
 postřik na klíšťata
 oblečení na převlečení dle uvážení rodičů
Informace o postupu, pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19
Dítě je nutné umístit do předem připravené samostatné místnosti nebo jej jinak izolovat a kontaktovat
zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje místně příslušná
krajská hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit průběh
tábora na pobyt venku.
Za příměstský tábor Vám děkuje a těší se na děti organizátor
Marie Jakubcová
777 906 687

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Před nástupem na příměstský tábor Tudy z nudy mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN
(očkování-test-nemoc) a to doložit:







certifikát (např. stažený z portálu ocko.uzis.cz), že jsou děti 22 dnů po první dávce očkování
PCR test starý max. 7 dní (nárok na 2 testování v měsíci zdarma)
potvrzení od lékaře o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
antigenní test starý max. 3 dny (nárok na 4 laboratorní vyšetření v měsíci zdarma), v tomto
případě je nutno děti přetestovat 7. den tábora - děti, které se účastní více turnusů, musí doložit
na každý turnus nové výsledky testování
samotest, koupený rodiči na vlastní náklady. Samotest bude proveden rodičem za účasti
přebírající osoby nebo přebírající osobou na místě a to před vstupem do budovy. Z tohoto důvodu
je nutné, aby si rodiče přečetli příbalový leták zakoupeného samotestu a pro validitu testu
dodrželi všechny pokyny v něm uvedené. Děti, než budou vpuštěny do společných prostor, musí
vyčkat na výsledky testu. V případě pozitivního výsledku testu si rodiče dítě odvezou domů. Děti,
které se účastní více turnusů, musí doložit na každý turnus nové výsledky testování.

