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Dobrý den, ahoj, 

 

tábor se nám kvapem přiblížil a tak bych vám chtěl předat některé důležité informace.  

1. Odjezd na tábor souhlasí s původně plánovaným, tedy 5.7. 2020 ve 14,00 hod z Liberce z Rybníčku. 

2. Příjezd z tábora je posunut na sobotu 18.7. 290202 ve 14,00 hod.  Jak jsem již zmiňoval v předešlém 

mailu, je to z toho důvodu, že musíme dodržet 24 hod. odstup mezi běhy, určený pro dezinfekci 

tábořiště. Nejsme z toho nadšeni, ale bohužel to tak musíme udělat a snad to pochopíte. 

3. Při odjezdu na tábor budeme kontrolovat a opravdu důsledně vyžadovat: 

a. Zdravotní posudek od lékaře vystavený v letošním roce.  

b. Podepsaná bezinfekčnost, která vám byla vydána současně s přihláškou (stejný papír 

s posudkem od lékaře) a s vyplněným upozorněním rodičů.  

c. Přílohou tohoto mailu je ještě bezinfekčnost, vztahující se ke COVID-19. Tato bezinfekčnost 

musí být také vyplněná a podepsaná v den odjezdu na tábor. 

d. Dětem bude před nástupem do autobusu změřena tělesná teplota. V případě zvýšené teploty 

nebude dítě moci na tábor nastoupit.    

e. Nedokáži předem říct, zda dopravce bude v autobuse požadovat použití roušky, mějte prosím 

jednu připravenou na cestu. 

4. Bohužel jsem doposud neobdržel od Krajské hygienické stanice v Hradci králové odpověď na konkrétní 

dotazy, týkající se současného epidemiologického opatření a případného rozvolnění pro tábory. 

Konkrétně například nošení roušek mimo tábořiště a možnosti navštěvování koupališť a měst. Přeci 

jen je situace v současnosti již rozvolněnější než před měsícem, dost možná se na nás již vztahovat 

nebudou, ale  přesto vás musím požádat o následující: 

a. Každé dítě si na tábor přiveze alespoň 8 ks roušek. Původní doporučení bylo, že by měly být 

roušky jednorázové.  Za současné situace bude snad vcelku jedno jaké budou a já doufám, že 

ještě dostanu odpověď a třeba je ani nepoužijeme. 

b. Přibalte prosím dětem šátek/nákrčník. Pokud bychom skutečně museli zakrytí úst používat, 

například při průchodu obcí, tyto nákrčníky roušky zastoupí, děti je alespoň nikde neodloží, 

neztratí a i případné vyprání pro nás nebude tak problematické (u malých dětí prosím 

podepsat na štítek). 

c. Utěrku na nádobí, aby si mohl každý utřít po umytí svůj ešus, hrníček a příbor a neukládal si 

ho na poličku mokrý. 

Co se průběhu tábora týká, žádné zásadní změny nepředpokládáme. Máme již připravenou dezinfekci na ruce, 

kterou budou děti mít k dispozici během dne u toalet a umývárky, zřejmě budeme muset přistoupit k průběžné 

kontrole zdravotního stavu během tábora, zejména měření teploty, ale jinak snad vše poběží tak, jak jsme 

zvyklí. Budeme doufat, že nás nebudou ani nijak limitovat v pohybu mimo tábor, koupaliště a ostatní výlety, 

ale to se snad dozvím z odpovědi KHS. 

Pokud bych v průběhu týdne získal nějakou zásadní informaci, případně mě něco ještě napadlo, určitě bych 

Vám opět zaslal e-mail. Jinak budu doufat, že se společně uvidíme v neděli ve 14,00 hod. u autobusu. 

 

Tomáš Klaban 

608 664 983 

klaba.tom@seznam.cz  
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