Odpovědi k častým dotazům ohledně provozu
letních táborů TAPAZA 2020
Na základě metodického pokynu pro provoz letních táborů, které zveřejnilo Ministerstvo
zdravotnictví ČR, vám zde uvádíme základní informace a odpovědi na nejčastější dotazy k
opatřením při provozu dětského tábora.

Datum vydání dokumentu: 27. 5. 2020
Upozorňujeme, že vzhledem k neustále měnící se situaci, se mohou některá opatření do začátku
tábora nebo i během tábora měnit. Prosíme tedy, abyste sledovali aktuální informace na našem
webu a na FB stránce.

Rozestupy a roušky?
Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví. K datu vydání tohoto dokumentu (27. 5. 2020), děti na táboře roušky
nebudou nosit téměř vůbec, jelikož se děti budou pohybovat v rámci střediska a ve volné přírodě.
Roušky tedy děti nebudou nosit ani ve vnitřních prostorech střediska. Roušky budou v tuto chvíli
nutné pouze při hromadné dopravě na tábor a z tábora, kterou Agentura TAPAZA zajišťuje vlaky
z Prahy, Olomouce, Brna a v případě výletu mimo středisko. Prosíme tedy, aby každé dítě mělo
s sebou roušku jednorázovou/textilní. V případě potřeby budou na táboře pro děti dostupné
jednorázové roušky zdarma. Rozestupy se mezi účastníky tábora nevyžadují.

Platnost lékařského posudku o způsobilosti dítěte k účasti na táboře?
Respektujeme doporučení Ministerstva zdravotnictví a budeme vyžadovat aktuální posudek od
lékaře vystavený v letošním roce, tedy v roce 2020. Posudek z roku 2019 nebo 2018 není tedy možné
použít.

Dělení do skupin?
Celá kapacita střediska bude dělena v našem případě podle kapacity jídelny. Tzn. V Kunčicích p. O. do
2-3 skupin, v Moravském Berouně do 1-2 skupin a v Kořenově bude pouze jedna skupina, jelikož se
nejedná o tábor s velkou kapacitou. Tato rozdělení jsou téměř stejná jako v minulých letech, děti tedy
nepoznají žádný rozdíl a táborového programu se toto téměř nedotkne.

Úklid a dezinfekce?
Ve všech střediscích je posílen každodenní úklid sociálního zařízení a společných prostor. Pro
pracovníky v kuchyni platí zvýšená hygienická pravidla. Mezi jednotlivými turnusy našich táborů
budou střediska řádně dezinfikována. Toto se týká všech pokojů, chatek, sociálního zařízení, kuchyně,
jídelny, společenských sálů a kluboven, chodeb a dalších společných prostor.

Návštěvy a vstup rodičů do tábora?
Respektujeme doporučení Ministerstva zdravotnictví a vstup rodičů do střediska bude zcela omezen
nebo bude umožněn pouze do vyhrazeného prostoru, aby se co nejvíce omezil kontakt s ostatními
dětmi a rodiči. Návštěvy rodičů během tábora jsou zcela zakázány. Prosíme rodiče, aby při příjezdu
na tábor a při vyzvedávání dětí z tábora respektovali omezení vstupu do střediska a byli trpěliví a
ohleduplní.

Výlety a příplatkové aktivity?
Věříme, že během prázdnin již bude možné většinu výletů a příplatkových aktivit uskutečnit i
s ohledem na to, že dopravu vždy zajišťujeme naším zájezdovým autobusem a necestujeme tedy
veřejnou hromadnou dopravou. V případě, že některou příplatkovou aktivitu nebude možné
uskutečnit, nabídneme rodičům jinou aktivitu, tričko nebo záznam z tábora, případně budeme po
skončení všech táborů za neuskutečněné aktivity vracet peníze automaticky.

