Hygienická a provozní opatření LT Mravenčí hora 2021

Podmínky účasti na letošním táboře budou naší organizací vyžadovány tak, jak je schválilo MZČR
v následujícím článku:
Odkaz:
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-mimoradna-opatreni-mz-ktera-rozvolnujirousky-ve-skolach-a-meni-pravidla-pro-konani-akci/

Nejdůležitější je tedy tenhle odstavec:
Vláda dnes schválila také podmínky pro letní dětské tábory a zájmové, výchovné, rekreační nebo
vzdělávací akce. Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u jiných hromadných akcí.
Pokud se akce účastní více než 10 osob, je nutné splnit jednu z podmínek OTN. Trvá-li akce nepřetržitě
déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci
každých 7 dní.
Budeme tedy při nástupu akceptovat jednu z uvedených možností, v článku jako OTN a přetestování
provedeme antigenními testy výtěrem z nosu. Pokud by někomu tento druh testu nevyhovoval,
můžete dodat testy svoje a ty pak použijeme pro Vaše dítě.
Opatření na LT MH, schváleny naším výborem pro letošní tábor:
-

-

-

Nástup / přívoz dětí pouze za účasti jednoho zákonného zástupce, zdržování se v táboře jen
po dobu nezbytně nutnou k řádnému nástupu, předání dokumentace a ubytování. To samé
platí pro konec tábora a odjezd.
Návštěvy o víkendu i v jiný den jsou v letošním roce ZAKÁZÁNY, výjimku nutno předem
projednat telefonicky (výměna oblečení v případě nepřízně počasí apod.). V tomto případě
proběhne návštěva jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení záležitosti
Výlety proběhnou pouze mimo veřejné prostory, bude se tedy jednat o pobyt v nedalekém
okolí tábora v přírodě
Jako v minulých letech zůstává zákaz mobilních telefonů
KONTAKT PRO KOMUNIKACI – Jaromír Horský +420 725 873 011 nebo Bedy +420 732 514 318, nejspíše ale nebudu z rodinných důvodů na táboře po celou dobu
Prosíme, zvažte zasílání balíků s jídlem a sladkostmi

Předem děkujeme za akceptování podmínek účasti a věříme, že tábor proběhne bez komplikací.

Přeji pěkné dny a hodně zdraví

LTMHCH Bedy

