Změny pro rok 2020
Vážení rodiče,
na základě vydaných „Hygienicko-protiepidemických opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020“ jsme museli udělat
některé změny a opatření k proběhnutí tábora VAMAtremp pro tento rok
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-

-

-
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z důvodu lepšího zabezpečení převzetí dětí na tábor rušíme společnou autobusovou dopravu do tábora, zpět bude
autobus zajištěn. Vznikne nám tím i čas na zajištění důkladné sanace tábora mezi jednotlivými turnusy. Všechny
prostory tábora budou důkladně dezinfikovány. Proto je čas nástupu na tábor posunut na odpoledne, aby byl dodržen
požadovaný odstup mezi turnusy.
při převzetí dítěte na tábor bude proveden zdravotní filtr (měření teploty…)
návštěvy dětí tábora nedoporučujeme a letos je musíme zcela zakázat
dětem dle seznamu věcí na tábor navíc přibalte:
2 ks jednorázových roušek v libovolném obalu se jménem dítěte
umělohmotnou lahvičku s osobní dezinfekcí, kterou si bude brát dítě s sebou na výpravy mimo tábor
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte si nechat vystavit aktuální, nám stačí kopie
mění se i „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ (bezinfekčnost),doplnění o COVID-19
nebude možnost využít táborové spacáky ani deky
nošení roušek bude upravovat povinnost dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády, v případě platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti,
stanoví jejich použití pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu (na táboře roušky nenosíme).
na táboře bude zajištěna ve větší míře dezinfekce společných prostor, hygienických zařízení, jídelny. Tábor je vybaven
dostatečným množstvím dezinfekce, která bude k dispozici ve zmíněných prostorech.
v případě podezření na výskyt infekce COVID-19 u dítěte budeme informovat hygienickou stanici a rodiče – bude
nutný bezodkladný návrat do rodiny a kontrola ostatních. V případě výskytu koronaviru bude tábor zrušen. Proto
doporučujeme dostupnost telefonů na rodiče.
částku za jednu cestu dopravy jsme použili na zvýšený nákup dezinfekčních prostředků a na zabezpečení všech
zvýšených nákladů s tím spojených, proto částku nebudeme vracet. Doufáme, že to pochopíte a moc děkujeme.
výlety budeme plánovat v rámci okolí, tzn. mimo tábor, ale bez kontaktu s dalšími osobami
jak sami víte, situace se stále mění, tak i některá přijatá opatření se mohou měnit i během tábora

Věříme, že přijmete informace s pochopením, všichni chceme, aby Vaše dítě si tábor užilo.

Už se na děti moc těšíme a Vám děkujeme za trpělivost.
Pokud budete mít nějaké dotazy, napište prosím e-mail na vamatremp@volny.cz nebo na tel.607529763.

