Upravené podmínky pořádání příměstských táborů 2021 – Dům dětí a
mládeže Litovel (dále jen „Pořadatel“)
 Pořadatel na začátku tábora klade důraz na provedení vstupního
zdravotního filtru u účastníků tábora.
 Pořadatel na začátku tábora poučí děti – zejména o aktuálně platných
hygienicko-protiepidemických opatřeních s důrazem na důsledné
dodržování pravidel osobní hygieny všech účastníků tábora – zejména
mytí rukou, použití desinfekce, dodržování preventivních pravidel
respirační hygieny při kašlání, kýchání, rýmě, aj.
 Účastník musí doložit potvrzení o negativitě v návaznosti na platné
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, resp. Usnesení vlády
ČR.*
 V souvislosti s povinností doložit negativitu Pořadatel zajišťuje ve
spolupráci s Charitou Litovel antigenní testování účastníků v den nástupu
na tábor. Toto testování je hrazeno ze zdravotního pojištění účastníků,
účastníkům je vystaveno potvrzení o absolvování POC testu na průkaz
přítomnosti SARS_COV_2.
 Pořadatel v případě podezření na výskyt infekce COVID-19, tj. zjištění
pozitivního výsledku antigenního testu provedeného u účastníka tábora
zajistí oddělení tohoto účastníka od ostatních účastníků tábora a
bezodkladně kontaktuje jeho zákonného zástupce, který zajistí jeho odvoz
do domácího prostředí.
 Zákonným zástupcům je uložena povinnost hlásit výskyt infekčního
onemocnění u dítěte místně příslušné krajské hygienické stanici.
 Pořadatel zahrne do pokynů, aby měly děti vlastní, označenou láhev
na pití a roušky/respirátor pro případ cesty veřejnou dopravou.
 V případě potřeby kontaktu KHS Olomouc je tel. linka 585 719 111 –
nechat se přepojit na epidemiologii.

V Litovli, dne 22. 6. 2021

Mgr. Jana Chmelařová
ředitelka DDM Litovel
*Podmínky doložení negativity platné k 22.6.2021 naleznete na následujících stránkách.

*Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021
s účinností od 22.6.2021 byly stanoveny následující podmínky pro účast na
vzdělávání nebo s ním související akci, je-li to vyžadováno tímto mimořádným
opatřením:
účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou
dítěte do 6 let věku, prokáže, že
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v
anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném
členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České
republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v
anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České
republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému
pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování
látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení), že od dokončení očkování uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
nebo
e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
*Podmínky doložení negativity platné k 22.6.2021 naleznete na následujících stránkách.

nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se
dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.“

*Podmínky doložení negativity platné k 22.6.2021 naleznete na následujících stránkách.

