Hygienická opatření
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo hygienicko-protiepidemická opatření pro zajištění sezóny letní
dětské rekreace 2021 (PDF). Opatření byla předem projednána i se zástupci České rady dětí a
mládeže.
Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce
pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády
ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, a to včetně povinnosti používání roušek.
Zásadní body, které jsou pokynem Ministerstva zdravotnictví požadovány a které mají cíl eliminovat
riziko vzniku a šíření případné nákazy:
Roušky: v areálu tábora neplatí povinnost nošení roušek. V případě pohybu dětí mimo tábor a mimo
volnou přírodu je ale naopak povinnost nošení roušek vyžadována. Tento stav se může měnit dle
aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, resp. usnesení vlády.
Dezinfekce tábora: mezi jednotlivými turnusy tábora je požadována kompletní dezinfekce
společných prostor. V průběhu tábora pak každodenní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s
virucidním účinkem. Máme tu výhodu, že děti budou prakticky celý den venku.
Sociální zařízení: Pro zajištění podmínek osobní hygieny po použití toalety musí být zajištěno umytí
rukou v tekoucí vodě a užití dezinfekčního přípravku na ruce s virucidním účinkem. Prkénka WC musí
být omyvatelné a dezinfikovatelné. Základním hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a
správného mytí rukou v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků. Pokud
nelze na akci tento způsob očisty rukou zajistit, je nutné doplnit mytí rukou užitím dezinfekčního
přípravku s virucidním účinkem, který se aplikuje na osušené ruce s použitím dostatečného množství
prostředku tak, aby vystačil i na hřbet rukou, a nejen na prsty a dlaně.
K dispozici jsou dvě chemické WC, užitková voda v kubíkové nádrži (pitná voda dovezená cisternou).
Budou nachystány dezinfekční gely a jednorázové papírové ručníky.
Stravování: dopolední svačinku a láhev s pitím si donesete vlastní, dovoz obědů je v jednání,
odpolední svačinka zajištěná, pitný režim se během dne dětem doplňuje z koupené vody do vlastních
lahviček.
Prohlášení bezinfekčnosti: v letošním roce zásadní formulář, který bude rozšířen i o potvrzení rodičů
o bezpříznakovosti na onemocnění COVID-19 s právními následky v případě zamlčení jakékoli
informace.
A jak nám můžete pomoci?
Asi to nejdůležitější, berte prosím váš podpis na bezinfekčnosti opravdu zcela vážně a ZODPOVĚDNĚ.
Neméně důležitá prosba ... řiďte se prosím našimi pokyny a doporučeními. Vše má svůj důvod a náš
cíl je společný.
Krom výše uvedených pro nás samozřejmě má význam cokoli z provozního materiálu. V letošním roce
rozšířeno o dezinfekce, dezinfekční mýdla, gely apod. Jsme rádi i za jakékoli reklamní předměty pro
děti. Tímto děkujeme všem, kteří nás již sami s nabídkou kontaktovali.

