
Zdravotnické informace – potvrzení Covid doplnění 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že žijeme v opravdu turbulentní době a že novinka střídá novinku, máme pro vás 
ještě doplnění k informaci ohledně zdravotní dokumentace ke Covid.  

Chápeme, jak pro vás může být prázdninové testování dětí obtížné, snažíme se proto vám poskytnout 
maximum informací, které nyní máme: 

- Pokud dítě není v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělané nemoci Covid, je pro nás stále 
nejpreferovanější, aby mělo potvrzení o PCR testu (z posledních 7 dnů před odjezdem). 
Víme, že pro některé děti může být tato metoda testování nepříjemná, některé laboratoře už 
ale umožňují i PCR testy ze slin v rámci dvou testů zdarma v jednom měsíci, které bývají pro 
děti přijatelnější. Doporučujeme raději do testovacího místa zavolat, abyste si zjistili, jaké 
možnosti jsou ve vašem okolí. Pokud je to pro vás jen trochu možné, budeme moc rádi za 
toto potvrzení, protože děti s PCR testem pak na konci tábora již nemusíme přetestovávat a 
metoda je i z hlediska přesnosti testu nejspolehlivější – a tedy pro celou táborovou skupinu 
nejbezpečnější.  

- Pro starší děti – bohužel zde od 9. 7. nově platí, že pokud již jsou děti po jedné dávce 
očkování, nově to jako potvrzení na tábor nebude stačit – i u nich od vás budeme 
potřebovat potvrzení o negativním testu. 

- Antigenní testování – to zůstalo beze změny. Dítě se může prokázat negativním antigenním 
testem z odběrového místa (ne starší než 72 hodin), v takovém případě musíme dítě na konci 
tábora přetestovat (jsme na to připraveni a máme vyškolený tým zdravotníků i testy). 

- Samotesty – vzhledem k tomu, že i samotestování na místě je jednou z variant uznávaných 
ministerstvem, i my ji budeme akceptovat. Velmi vás prosíme, využívejte tuto možnost 
v případech, kdy to pro vás nepůjde vyřešit jiným způsobem. Moc prosíme, abyste nás 
rozhodnutí provést samotest informovali předem, abychom s vámi vše organizačně zvládli a 
neohrozili start tábora.  

o Samotestování prakticky: 
§ Sraz na nádraží – dostavte se prosím na místo o 15 minut dříve, než je 

plánovaný sraz, abychom si v klidu mohli prohlédnout váš test a vyfotit si vás 
např. s krabičkou a datumem (jako doklad pro hygienu). 

§ Pokud plánujete dorazit přímo do tábořiště – prosíme zavolejte nám ihned 
po příjezdu, opět jako první věc budeme potřebovat provést kontrolu vašeho 
testu a zaznamenat ji. Děkujeme za pochopení. 

 

Ano, byrokracie nám přibývá, ale nás to neodradí od toho, abychom si léto užili. Přípravy vrcholí, 
všichni se moc těšíme a pevně věříme, že uprostřed lesů na celou pandemii úplně zapomeneme a 
prožijeme s dětmi tábor se vším všudy. 


