
 

Hygienicko-protiepidemická opatření pro Školy v přírodě HAUL 2020 
 

 

1.  Před odjezdem na ŠvP (Pokyny pro rodiče) 
Toto je velmi důležité. Spoléháme na Vaši zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním!  

 několik dní před ŠvP prosím pozorně sledujte zdravotní stav a rizikové kontakty 
Vašich dětí 

 V rámci Bezinfekčnosti potvrzujete, že dítě nepřišlo do styku s rizikem nákazy 
koronavirem, podepište jí opravdu pouze ve chvíli, kdy si tím budete jisti 

 V případě jakékoliv zdravotní komplikace prosím nechte vaši ratolest raději doma 

 
2. Zdravotní filtr 
 

 Na drámec běžného zdravotního vstupního filtru všem dětem po příjezdu do areálu 
přeměříme teplotu bezkontaktním teploměrem 

 Zdravotním filtrem samozřejmě prochází i veškerý personál, který stejně jako děti, 
odevzdává podepsanou Bezinfekčnost.  

 
3. Zdravotní péče v průběhu tábora 
 

 Máme vyčleněnou extra marodku nad rámec běžné kapacity, která je připravena 
pouze pro případ podezření na nákazu koronaviru. Tam se po konzultaci se spádovou 
lékařkou budou umisťovat děti, které budou mít více projevů této nemoci. Není 
reálné „odstavit“ každé dítě, které někde zakašle nebo se mu na jedno odpoledne 
mírně zvýší teplota, to se bohužel děje zcela běžně už jen v souvislosti s ročním 
obdobím. 

 
4. Hygiena 
 

 Opakovaně budeme všem dětem připomínat hygienická pravidla, a to jak slovně, tak 
graficky 

 V prostoru zdrávky a jídelny bude k dispozici desinfekce k pravidelnému použití 

 V umývárnách poteče teplá voda, k dispozici bude mýdlo a jednorázové ručníky. 
(Pokud je teplá voda, nemusí být k dispozici desinfekce. Nebudeme ji tedy umisťovat 
na toalety, aby s ní děti bez dohledu nedělaly hlouposti) 

 Dáme důraz na zvýšený úklid a desinfekci společných prostor 

 Ostatní hygienická pravidla budeme dodržovat jako v běžných předchozích sezónách 
 
5. Stravování 
 

 V jídelně (nebo oddělené části s dostatečným rozestupem) bude vždy jen skupina 
z jedné školy, před příchodem další skupiny bude jídelna desinfikována 

 Děti budou na nápoje využívat vlastní hrnečky a lahve. Prosím, ať si děti tedy přibalí 
vlastní kelímek, či hrneček ideálně podepsaný.  

 



 

6. Program 
 
 

 Program bude více zaměřený na individuální aktivity, které nevyžadují kooperaci více 
tříd dohromady. ( Procházkové questy po lese, tvořivé úkoly,…) 

 Event. hromadné hry a aktivity budou probíhat venku, kde je možné udržet bezpečný 
rozestup 

 
7. Další opatření 
 

 Přibalte dětem s sebou pro jistotu roušku, v areálu je nosit nebudou, ale je možné, že 
budeme muset k lékaři a tam bychom jí mohli potřebovat. 

 Nebudou umožněny žádné návštěvy v průběhu školy v přírodě, a to ani dětem, 
učitelům ani našemu personálu 
 

8. Storno podmínky 
 

 V případě zrušení ŠvP v průběhu turnusu z důvodu výskytu Covid 19 proběhne 
přehledné vyúčtování a vrátíme poměrnou částku ceny ŠvP za neodebrané služby.  

 V případě zrušení ŠvP z nařízení vlády před začátkem akce proběhne individuální diskuze 
a vyúčtování případných již proběhlých nákladů 
  

 


