
Opatření stanovená provozovatelem - Pionýr, z. s. – 7. pionýrská 

skupina Borač - ohledně situace v době epidemie koronaviru 

pro rodiče a účastníky letního tábora v Borači v roce 2021 
 

 

Doporučení: 

 

- letos, prosím, nenavštěvujte svoje děti na táboře 

- máte-li z loňska potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, je stále platné, nic však nezkazíte, 

zajdete-li k lékaři a necháte si jej znovu vystavit (v jiné příloze a na webu)  

 

 

Omezení: 

 

- při odjezdu na tábor bude dětem měřena teplota a zdravotním filtrem projdou ještě v Brně 

přímo na srazu v Králově Poli, buďte proto dochvilní 

- všichni účastníci tábora budou dbát na zvýšenou hygienu zejména před jídlem i při ostatních 

činnostech 

- v případě, že se u vašeho dítěte během pobytu na táboře projeví příznaky nemoci a Zdravotník 

nebo Hlavní vedoucí usoudí, že jeho pobyt je v prostoru tábora dále nežádoucí, musíte být 

schopni si pro něj na tábor přijet; pokud byste vyslali někoho jiného než zákonného zástupce, 

vybavte jej, prosím, plnou mocí 

- i letos se raději vyhneme koupalištím a veškerým vstupům do kulturních a zábavních zařízení 

- v případě, že se na táboře potvrdí nákaza COVID-19 a příslušný turnus tábora bude na základě 

rozhodnutí KHS zrušen, všichni rodiče si budou muset pro své děti přijet 

 

 

Vybavení: 

 

- vybavte svoje děti minimálně dvěma označenými respirátory (příp. rouškami) a každý obalem, 

do kterého je bude možné po užití odložit 

- nedávejte dětem osobní dezinfekční prostředky (jedná se o hořlavinu), dezinfekce bude 

k dispozici na táboře snad na každém rohu (výdej stravy, stolování, umývárky, WC, příchody 

do tábora) 

- pokud byste měli možnost darovat dezinfekci, jednorázové ručníky, mýdlo v dávkovači, 

(jednorázové) roušky, rukavice, budeme vám moc vděčni; budeme-li vědět přibližný objem 

materiálu, který bychom si přebrali přímo na srazu, budeme moc rádi 

 

 

Informace: 

 

- v případě, že se u vašeho dítěte po skončení tábora do 14 dnů objeví příznaky infekční nákazy 

nebo tato nákaza bude potvrzena, tak prosím neprodleně podejte zprávu Hlavnímu vedoucímu 

příslušného turnusu 

- pokud se podezření na nákazu nebo její potvrzení dozvíme my, budeme neprodleně 

informovat ostatní rodiče nebo zákonné zástupce dětí, které pobývaly na příslušném turnusu 

 

 

Nařízení: 

 

- provozovatel tábora i vedení obou dvou turnusů bude sledovat a maximálně se řídit aktuálními 

nařízeními a doporučeními, které vzejdou jednak přímo od Vlády ČR, Ministerstva 

Zdravotnictví nebo od příslušné Krajské hygienické stanice 

 

22. 6. 2021 Vedení PS 


