Milí Třicátníci a Dvojkařky dob minulých!
V souvislosti s pandemií koronaviru muselo i vedení Třicítky a Dvojky přikročit k opatřením, která
vyplývají z podmínek pro pořádání letních táborů v podobě, jakou po konzultaci s ČRDM dohodla
ministerstva.
Nebudeme pořádat návštěvní den a nebudeme na táboře přijímat návštěvy!
Všichni dospělí účastníci tábora, včetně těch, kteří přijedou jen na víkend, či na táborák, musí dodržet
následující podmínky








Přijet smí jen ten, kdo v průběhu posledních 14 dnů před příjezdem na tábor nepřišel do
kontaktu s osobou, u které se potvrdila infekce koronaviru, nebo které byla nařízena
karanténa z důvodu možného přenosu infekce
Po odjezdu z tábora je povinen během 14 dnů od odjezdu nahlásit jakékoli onemocnění,
které by mohlo mít infekční povahu, vedení tábora, které pak tuto informaci předá
hygienikům
Při příjezdu na tábor odevzdá čestné prohlášení, ve kterém se (mimo jiné) k uvedeným
věcem zavazuje
Nové čestné prohlášení odevzdá i každý účastník tábora, který tábor opustí, odjede pryč a
později se na tábor vrací
Kromě čestného prohlášení bude mít také „papír na hlavu“ – potvrzení od lékaře, že je
způsobilý pracovat s dětmi

To vše se týká i takových návštěvníků, kteří by snad i letos chtěli tábor navštívit v nočních, či
brzkých ranních hodinách.
Bohužel, museli jsme přijmout i potření týkající se předvoje. Tato opatření musí dodržet bez výjimky
všichni, kteří nám chtějí se stavbou tábora pomoci





I účastníků předvoje se týká čestné prohlášení (viz výše)
Papír na hlavu mít nemusí
Účastníci tábora, tedy i předvoje, budou mít letos zásadně omezen kontakt s lidmi mimo
tábor, z tohoto důvodu:
nikdo z účastníků předvoje, nebude opouštět tábořiště a to ani večer a nebude tedy
navštěvovat žádné hospody, restaurace a další místa, kde se scházejí lidé, kteří nejsou
účastníky našeho tábora

Jinými slovy: kdy vyrazí na pizzu, na předvoj se už vracet nebude a jeho pomoc se stavbou tábora
tímto večerem končí.

