Vážení rodiče, přátelé a kamarádi,
tím, že jste obdrželi tento email, evidujeme Vámi podepsanou přihlášku na náš pionýrský
tábor. Oproti loňskému roku, kdy ministerstvo zdravotnictví vydalo s dostatečným časovým
předstihem poměrně jasné metodické doporučení k letním táborům, panuje letos chaos.
Letošní ministerská metodika, která byla zveřejněna až začátkem června, se příliš neliší od
té loňské a k uskutečnění tábora neklade zásadní překážky. Dlouho byla nejasná otázka
testování. V minulém týdnu nakonec ministerstvo zdravotnictví, snad už definitivně,
stanovilo podmínky pro testování na táborech.
Vzhledem k požadavkům poslední a snad již opravdu finální verze nám nezbývá než při
příjezdu požadovat PCR test (nebo potvrzení o prodělání COVID-19), neboť jinak bychom
byli nuceni provádět testování i na táboře, což s sebou přináší nejen určité finanční
náklady, narušení chodu tábora, ale především i evidenci a další administrativu.
Z důvodu omezených testovacích kapacit se podařilo přes Avičin kontakt na paní
Mazánkovou z akreditované laboratoře domluvit, že ve čtvrtek 8.7.2021 v čase 15-18 hod
bude v Bezděkově v hasičárně provedeno testování zájemců. V tomto čase se může
dostavit, kdo z účastníků tábora bude chtít. Je domluvený PCR test. Dítě do 10 let má PCR
ze slin na pojišťovnu osoba starší připlácí 200 Kč (pro toto je třeba zaplatit kartou na
místě).
Stejně jako loni se nevyhneme určitým omezením, na které Vás musíme upozornit.
a) příjezd na tábor bude probíhat v režimu „omezených kontaktů“, tzn., předáte nám
vaši ratolest a její průvodní dokumentaci (potvrzení od doktora, list účastníka,
bezinfekčnost atd..) a tím to končí, děti se pak ubytují samy (těm menším
samozřejmě někdo pomůže), rovněž počet rodinných příslušníků doprovázejících
děti je třeba omezit na rozumnou míru, tzn. max. 2 dospělí k dítěti.
b) přestože potvrzení od lékaře na zdravotní způsobilost pro účast na táboře platí po
dobu dvou let, budeme pro klid duše a případný hladký průběh kontroly ze strany
Orgánu ochrany veřejného zdraví, požadovat „čerstvý“ lékařský posudek.
c) tento rok opět nebude v sobotu 17. 7. 2020 návštěvní den. Malé děti, které jedou
jen na jeden týden, si za pomoci někoho z vedoucích, v sobotu dopoledne zabalí své
věci a odpoledne je rodičům předáme opět v nějakém „bezkontaktním režimu“.
d) rovněž tento rok nepůjdou „čtrnáctidenní táborníci“ na klasický dvoudenní výlet,
na místo toho najdeme nějakou rozumnou alternativu v rámci výprav po okolí
tábora s možným přespáním, abychom se z lesů a luk nedostali do civilizace a
kontaktu s domorodci, což opět ministerstvo ve své metodice nedoporučuje.
e) údaje na zákonné zástupce v přihlášce musí být aktuální, resp. musí nám umožnit
v případě zdravotních komplikací zkontaktovat zákonného zástupce dítěte a
bezodkladně mu dítě předat k případné domácí léčbě.
f) Negativní test PCR test na covid-19, ne starší než 72 hodin, nebo potvrzení o
prodělání nemoci COVID-19 ne starší než 180 dní.
Kapacita tábora je v současné chvíli naplněna a máme i pár případných zájemců čekajících
v pořadí, pokud se nějaké místo neuvolní, pokud tedy usoudíte, že výše uvedená omezení
jsou pro Vás neakceptovatelná, dejte nám prosím co nejrychleji vědět (odpovědí na tento
email), ať případně dáme vědět dalším zájemcům. Stejně tak, nám prosím potvrďte
(rovněž odpovědí na tento email), že i přes výše uvedená omezení se Vaše dítě tábora
zúčastní.
Za vedení PS Tuláci Klatovy, Jan „Histor“ Šašek – hlavní vedoucí tábora

