Příměstské tábory 2021
vyplněné odevzdejte v den nástupu na tábor
čestné prohlášení je platné po dobu jednoho turnusu (týden)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE
Jméno a příjmení dítěte: …………...…………………………………………………………………………………………..…………..…
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon na rodiče/zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………

1. Prohlašuji, že se u mého dítěte – účastníka příměstského tábora, neprojevují známky akutního onemocnění
(např. horečka/zvýšená teplota, průjem, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu,
střevní potíže….apod.).
2. Prohlašuji, že ve 14 dnech před nástupem do příměstského tábora nepřišlo dítě do styku s osobou
nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno
karanténní opatření.
3. Prohlašuji, že ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepobývalo dítě v zahraničí. V případě, že
ano, tak vypište kde?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
4. Prohlašuji, že /zaškrtněte pravdivou odpověď/:
 dítě absolvovalo nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
 dítě absolvovalo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
 dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj 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
 dítě podstoupilo 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.
(Výše uvedená skutečnost se dokládá pouze tímto čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte.)
5. Prohlašuji, že budu respektovat a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření související s covid-19.
6. Prohlašuji, že jsem se seznámil a souhlasím s Táborovými pravidly pro děti (pravidla najdete také na
www.cestaprorodinu.cz).
Datum ………………………………….
(datum se shoduje s dnem nástupu na tábor)

………………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce nezletilého

Táborová pravidla pro děti:
1. Dítě se nesmí bez dovolení vedoucích vzdalovat.
2. Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby.
3. Dítě se nechová hrubě k ostatním dětem.
4. Dítě hlásí všechny zdravotní problémy.
5. Dítě ohlásí vedoucím příchod i odchod (pokud chodí samo).
6. Dítě dodržuje pokyny vedoucího.

