Milí rodiče,
v souvislostí s pandemii viru SARS-CoV-2 vyvolávající onemocnění Covid-19 jsme nuceni k některým změnám
v pořádání tábora Trojky, které si liší od běžných zvyklostí. Věříme, že společnou spolupráci tábor zvládneme
uspořádat tak, aby si ho děti patřičně užily a zároveň byl tábor bezpečný.
Upozorňujeme zejména na:
1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Lze použít stejný formulář jako loni (najdete zde: http://www.cbtrojka.cz/wpcontent/uploads/2020/05/2020_Zdravotni_zpusobilost_ditete.pdf ), ale posud musí být vystaven až v letošním roce.
Tzn. nelze uplatnit 2 letou platnost, požádejte dětského lékaře o vystavení posudku nového. Posudek nahrajte
nejpozději do 15.7. 2020 na registrační portál www.emsreg.eu do přihlášky Vašeho dítěte, budeme tak moci
zkontrolovat, že je vše v pořádku a vaše dítě může bezpečně na tábor nastoupit.
2. Nástup na tábor
Nástupní list (brzy bude k dispozici ke stažení) jako obvykle zahrnuje Vaše čestné prohlášení o bezinfekčnosti, tedy
že dítě nevykazuje známky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), ani nebylo v uplynulých 14 dnech v kontaktu
s osobou trpící jakýmkoli infekčním onemocněním. Prosíme o maximální důslednost, abychom zbytečně neohrozili
další děti, personál, či dokonce pořádání samotného tábora. Z pokynů ministerstva zdravotnictví prakticky vyplývá,
že pokud kdokoli na táboře onemocní infekční chorobou, bude muset odjet domů. V případě, že by došlo
k onemocnění Covid-19, bude ukončen celý tábor! Prosíme tedy, počítejte, že je mnohem vyšší pravděpodobnost,
že může být Vaše dítě vráceno z tábora domů ze zdravotních důvodů a buďte připraveni dítě kdykoli doma přivítat.
3. Návrat domů
Po návratu děti z tábora rodičům vzniká po dobu 14 dnů povinnost, onemocnění-li dítě infekčním onemocněním,
hlásit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici.

4. Organizační změny – budeme ještě upřesňovat podle vývoje situace
a. Začátek tábora – pravděpodobně 1.8.2020 v 18h na tábořišti, může ale dojít i k odkladu na 2.8.2020 protože mezi
jednotlivými turnusy je vyžadován desinfekční cyklus 8-24hodin.
b. Doprava na tábor a zpět – prozatím není možno využít hromadnou dopravu. Proběhne tedy buď nasmlouvaným
autobusem nebo individuálně s příjezdem nejdříve v 18:00 na tábor.
c. Doplnění věcí, které musí mít dítě na táboře s sebou – určitě vlastní desinfekci s virucidním účinkem, vlastní
ručníky (raději více). Pokud bude povinnost nošení roušek, pravděpodobně bude vyžadována jen v určitých situacích,
které budeme minimalizovat a roušky pro tyto situace zajistíme.

