Odpovědi k častým dotazům ohledně provozu
letních táborů TAPAZA 2021
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 aktualizace dokumentu: 14. 7. 2021
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.

Jak to bude s testováním?
Pro účast na táboře je potřeba předložit jedna z následujících variant potvrzení (v tištěné podobě,
stačí kopie, v případě sms stačí vytištěný snímek obrazovky s sms), které se bude vybírat před
vstupem do střediska nebo vlaku/autobusu:
Vzhledem k růstu počtu nakažených COVID-19 v posledních dnech a postupné dominance mutace
delta, prosíme všechny rodiče, aby při volbě typu testu volili výrazně spolehlivější metodu PCR.
PCR test v co možná nejkratší době před začátkem pobytu je ta nejlepší varianta ochrany všech
účastníků tábora.
-

Potvrzení o negativním výsledku na COVID 19 – PCR test (z certifikovaného odběrného
místa). Test nesmí být starší 7 dní. Každý má nárok na 2 PCR testy za měsíc zdarma. Tuto
variantu DOPORUČUJEME – dítě již nebude muset být testováno v průběhu tábora.

-

Potvrzení o negativním výsledku na COVID 19 – Antigenní test (z certifikovaného odběrného
místa). Test nesmí být starší 72 hodin. Každý má nárok na 2-4 antigenní testy za měsíc
zdarma (dle aktuálního opatření). Dítě bude po 7 dnech na táboře přetestováno antigenním
testem ze slin.

-

Potvrzení, že účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Od prvního
pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

-

Národní certifikát o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 – min. 14 dní od druhé
dávky očkování.

Roušky/respirátory?
Nošení roušek/respirátorů závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví. 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/Respirátory budou v tuto chvíli nutné pouze při hromadné
dopravě na tábor a z tábora, kterou Agentura TAPAZA zajišťuje vlaky z Prahy, Olomouce, Brna,
Ostravy a v případě výletu mimo středisko. Prosíme tedy, aby každé dítě mělo s sebou
roušku/respirátor.

Platnost lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte k účasti na táboře?
Platnost lékařského potvrzení o způsobilosti zúčastnit se tábora je 2 roky.

¨
Dělení do skupin?
Celá kapacita střediska bude dělena v našem případě podle kapacity jídelny, případně podle
společného sektoru ubytování. Tzn. V Kunčicích p. O. do 2 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?
Většina výletů nebo aktivit je určena pouze pro naše tábory, proto bez problému proběhnou (např.
lanové centrum, motokáry). Prozatím visí otazník nad návštěvou koupaliště/aquaparku. Záleží na
aktuálních doporučeních a domluvě s provozovateli koupališť, zda bude možné tábor od veřejnosti
nějakým způsobem oddělit. V případě, že některou příplatkovou aktivitu nebude možné uskutečnit,

nabídneme rodičům/dětem jinou aktivitu, tričko nebo záznam z tábora, vrátíme dětem peníze na
místě v hotovosti, případně budeme po skončení všech táborů za neuskutečněné aktivity vracet
peníze automaticky.

