
MANUÁL  
PRO ZAJIŠTĚNÍ LETNÍHO TÁBORA 

Řadov v Brandýse nad Orlicí 2020 – EGYPTSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 

 
V souvislosti s letošní mimořádnou situací doplňujeme běžné organizační pokyny o Hygienicko-
protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020, které 
jsou zpracovány sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva Zdravotnictví ČR (MZ ČR). 
Příjezd na tábor: v sobotu 4. 7. 2020 
Předání dětí a patřičných dokladů a zavazadel proběhne na parkovišti za dřevěným mostem u 
rybníka od 12:00 do 14:00 hod. (pozice na mapě: 50.0000156N, 16.2984442E)  

Jednotlivé časy příjezdu budou sděleny, určeny podle čísel přihlášek. 
Vjezd do táborové základny nebude povolen!  
Návrat z tábora: v pátek 17. 7. 2020 v 17:00 hod. vlastním autobusem na odstavné parkoviště pod 
ZŠ U Školek 
 
Zvláštní důraz budeme klást na provedení vstupní zdravotní prohlídky dítěte. 
 
Zdravotníci si od Vás převezmou:  

 dítě bez teploty a bez jakýchkoli příznaků COVID 19 

 čestné prohlášení, součástí formuláře je prohlášení, že jste byli seznámeni s dokumentem 
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 
2020 a změn souvisejících přímo s naším táborem (dvoustránkový dokument) 

 lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte z letošního roku (lhůta platnosti 2 let 
není v letošním roce přípustná) originál + kopii 

 kartičku zdravotní pojišťovny, nebo její kopii 

 zdravotní a očkovací průkaz dítěte, nebo jeho kopii 

 jednorázové roušky zabalené v podepsaném uzavíratelném sáčku. Každá rouška bude mít 
svůj vlastní obal. Nejmenší počet 14 kusů. V době tábora nelze zajistit vyváření látkových 
roušek, všechny použité roušky budou na táboře zlikvidovány.  

 

Bez těchto dokumentů nemůžeme Vaše dítě převzít!!!! 
  

Povinnost nošení roušek upravíme dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na 
platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, resp. usnesení vlády. V případě 
platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti MZČR stanovilo jejich použití v době tábora 
pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Skladování čistých roušek a likvidaci 
použitých roušek zajistí zdravotník.  

 
Postup v případě výskytu infekce: 

 V případě vzniku zdravotní indispozice dítěte je rodič povinen zajistit jeho 
bezodkladný návrat do rodiny. 

 V případě výskytu infekce COVID-19 bude tábor ukončen pro všechny účastníky. 

 Pří výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z tábora je rodič, 
nebo zákonný zástupce, povinen poslat hlášení Hygienické stanici v Ústí nad Orlicí a 
informovat hlavního vedoucího tábora.  

 
Z daných nařízení vyplývají některá omezení programu tábora: 
V době tábora nenavštívíme civilizaci – město, vesnici a ani obchody. Kapesné lze využít na nákup 
sladkostí, pohledů a nápojů v táboře. 

 
Po celou dobu tábora je zákaz návštěv!!!! 

 



Na tábor dítě vybavte: 

 osobní dezinfekcí  

 větším počtem textilních ručníků na ruce a jedním balením jednorázových papírových 
ručníků  

 celým balením papírových kapesníků 

 nejméně dvěma utěrkami na nádobí 

 ostatní dle vlastního uvážení pro pobyt v přírodě 
 

Pro celotáborovou hru „Egyptské dobrodružství“: 

 zabalený dáreček pro neznámého kamaráda 

 bílé starší prostěradlo nebo cíchu pro výrobu obleku do hry 

 potřebné vybavení pro zvolenou odbornost: 
rybářský oddíl p. Kostlán  (tel. 602 948 623) 

      myslivecký oddíl p. Veselík (tel. 608625449) 
      výtvarný oddíl (dostatek nejrůznějších provázků) 
      sportovní oddíl (vhodné oblečení a obuv) 

 
Všechno jako obvykle na tábor:  

 baterka 

 notýsek + tužka (psací potřeby) 

 základní šitíčko + klubíčko tenkého provázku 

 malé děti plyšáka na spaní, pohádkovou knížku 

 vítán je hudební nástroj (kytara, flétna …) 
                        
                                             
 
Ve spolupráci s provozovatelem táborové základny nachystáme zajištění veškerých opatření, která 
budou splňovat aktuální hygienicko-protiepidemická opatření. 
 
V Litomyšli 29. 5. 2020     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


