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ZÁKLADNÉ POJMY
ORGANIZÁTOR LETNÉHO TÁBORA
Pod pojmom organizátor letného tábora rozumieme fyzickú osobu spĺňajúcu základné požiadavky SLSK pre organizáciu
letného tábora a majúcu poverenie na organizáciu letného tábora od príslušnej nižšej organizačnej zložky. Pre organizátora tábora používame v Slovenskom skautingu pojem vodca/vodkyňa tábora. Organizátor musí mať platné potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára. Organizátor tábora je povinný vyplniť online formulár Hlásenie o tábore, kde odoslaním na Ústredie SLSK zodpovedá za správnosť údajov.

OSOBA ZAISŤUJÚCA PRÍPRAVU STRAVY
Pod pojmom osoba zaisťujúca prípravu stravy sa rozumie táborový kuchár. Táto osoba musí byť uvedená v hlásení o tábore vyplnenom organizátorom tábora a musí mať zákonom stanovené zdravotné potvrdenia. Osoba je povinná naštudovať príslušné štátne vyhlášky a smernice SLSK týkajúce sa prípravy stravy a bezpečnosti na letnom tábore.

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ZDRAVOTNÝ DOHĽAD
Pod pojmom osoba zodpovedná za zdravotný dohľad sa rozumie táborový zdravotník. Táto osoba musí byť uvedená
v hlásení o tábore vyplnenom organizátorom tábora a musí mať zákonom stanovené potvrdenia o vzdelaní na výkon
zdravotného dohľadu a starostlivosti, t. j. minimálne 33 hodinový kurz prvej pomoci alebo adekvátne medicínske vzdelanie v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní zdravotníckych zamestnancov. Odporúča sa, aby pri väčšom počte
detí bol zabezpečený zvýšený počet zdravotníkov a po dohode medzi nimi bolo určené, kto je hlavný zdravotník a kto sú
pomocní zdravotníci.

ÚČASTNÍK
Pod osobou zúčastňujúcou sa letného tábora (účastník) sa rozumejú všetky deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál
kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a pod.
Organizátor letného tábora je povinný poučiť účastníkov letného tábora o základných všeobecne platných protiepidemických opatreniach.
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TÁBOROVÁ LINKA POMOCI

0948 069 647

Táborová linka pomoci je určená všetkým organizátorom a účastníkom letných skautských táborov a podujatí. Bude dostupná od 28. júna do 31. augusta. Máme ambiciózny plán byť dostupný nonstop. Jej hlavným cieľom je poskytnúť telefonickú linku všetkým, ktorí sa dostanú do situácie s ktorou potrebujú poradiť alebo ju nevedia sami vyriešiť. Táborovú linku budú spravovať zamestnanci Ústredia SLSK pripravení
reagovať na podnety, ktoré sa k ním dostanú.
Táborová linka pomoci nenahrádza bežné kontaktovanie na záchranné a bezpečnostné zložky štátu ako sú
rýchla zdravotná pomoc, polícia, hasiči či horská služba.

NA LETNÝCH TÁBOROCH ORGANIZOVANÝCH POD HLAVIČKOU
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÝ SKAUTING
JE V ROKU 2021 ZAKÁZANÉ:
•

Organizovať tzv. nočné prepady, alebo akékoľvek iné obdobné aktivity spočívajúce v nočnej návšteve
tábora osobami, ktoré nie sú účastníci daného letného tábora.

•

Účasť detí na tepelnom spracovaní stravy. Deti sa môžu podieľať na pomocných prácach v kuchyni za
nižšie uvedených podmienok pod dohľadom osoby poverenej vedením táborovej kuchyne, tzv. táborovým kuchárom.

•

Na letných táboroch je zakázaná účasť detí na upratovaní spoločných priestorov a narábaní s dezinfekčnými prostriedkami, okrem tých určených na dezinfekciu rúk. Dezinfekcie sú horľavé, preto by
mali byť držané v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a zároveň v bezpečnej vzdialenosti od
detí. Pre prácu s nimi by mali byť vedúci vybavenými ochrannými rukavicami.

•

Organizátor je povinný zabezpečiť obmedzenie návštev rodičov, bývalých členov alebo osôb, ktoré nie
sú účastníkmi tábora. V Prípade nutnosti je návštevník povinný disponovať negatívnym výsledkom
RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín alebo antigénového testu
na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. To neplatí pre osoby:
ʘ

ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19,

ʘ

ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19,

ʘ

ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

ʘ

ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19,

ʘ

ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

ʘ

do 10 rokov veku.

•

Organizátor je povinný zakázať plnenie výziev, programových modulov a odboriek, pri ktorých nie je
možné dodržať tieto opatrenia.

•

Je zakázané používať na umývanie rúk iné, ako tekuté mydlo v dávkovači.
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PODĽA ZNENIA § 2 VYHLÁŠKY ÚVZ SR Č. 223 Z 25. 6. 2021
JE ORGANIZÁTOR POVINNÝ:
•

Vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

•

Uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia
podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor
údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných
obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u.

•

Zabezpečiť častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch a predmetov.

•

Zabezpečiť aby hygienické zariadenia boli vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

•

Zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.

•

Zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku
akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

•

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho
respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť
miesto hromadného podujatia.

•

Byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

POVINNOSŤ NAHLASOVANIA PODUJATIA
Táto povinnosť je zrušená pre organizovanie skautských táborov, konanie hromadného podujatia nie
je potrebné nahlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

TESTOVANIE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA
Testovanie účastníkov tábora nie je povinné, má len odporúčací charakter.

MAXIMÁLNY POČET OSÔB A NOSENIE RÚŠOK
Maximálny počet účastníkov nie je obmedzený.
Pre účastníkov letných táborov, vrátane personálu, platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej
prírode. Rozostupy medzi účastníkmi sa nevyžadujú. Nosenie rúšok po opustení tábora sa upravuje
podľa aktuálne platných mimoriadnych opatrení vlády. Organizátor má povinnosť upozorniť účastníkov tábora, aby si na letný tábor zbalili minimálne 3 kusy rúšok. Organizátor má povinnosť zabezpečiť
skladom niekoľko náhradných rúšok v prípade, že by si ich niektorí účastníci zabudli.

OSOBNÁ HYGIENA – UMÝVANIE RÚK
Základným faktorom osobnej hygieny účastníka tábora je umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní a kýchaní. Organizátor letného stanového tábora je povinný poučiť účastníkov o správnom postupe umývania rúk a kontrolou zaistiť dodržiavanie zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie. Pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití
toalety musí byť zaistené umytie rúk v tečúcej vode s použitím tekutého mydla dávkovaného z dávkovača, napríklad bandaska s kohútikom, alebo dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom. Na umývanie zubov musí byť zabezpečená pitná tečúca voda. V prípade obmedzeného množstva pitnej vody možno na účely osobnej hygieny s výnimkou umývania zubov používať vodu, ktorá
zodpovedá požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie, t. j. organizátor má túto vodu hygienicky overenú.
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Organizátor je povinný zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami. Pre táborového kuchára pripravujúceho stravu musí byť vyčlenené samostatné WC a umývadlo.

PREVÁDZKOVÁ HYGIENA NA TÁBORE
Organizátor letného tábora je povinný zabezpečiť dôslednú sanitáciu priestorov a prostredia, t. j. prevádzkovú hygienu všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich
vybavenie toaletným papierom, tečúcou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými
utierkami/uterákmi (alebo každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou). Pri umývadle musí byť dostupný smetný kôš a odpad musí byť skladovaný v súlade s pravidlami pre narábanie
s odpadom a smeťami. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať stravovaciemu zariadeniu, vrátane
samostatného hygienického zázemia pre personál kuchyne a vrátane priestoru na izoláciu chorých,
resp. z nákazy podozrivých osôb.
Organizátor zabezpečí počas podujatia pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom, upratovanie a dezinfekciu WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy. Dezinfekcia všetkých priestorov letného tábora medzi jednotlivými turnusmi a v prípade návštevného dňa aj po návštevnom dni.
Za prevádzkovú hygienu vlastných ubytovacích priestorov a jej kontrolu je zodpovedný organizátor
tábora alebo po vzájomnej dohode osoba poverená zdravotným dohľadom, t. j. táborový zdravotník.
Suché záchody a drevené latríny musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami a doskou vhodnou na
dezinfekciu (pri latrínach sa zabezpečí primerané vrstvenie prírodným materiálom a každodenná dezinfekcia). Organizátor je povinný upozorniť účastníkov letného tábora o nevhodnosti a epidemiologických rizikách spojených s tzv. močením mimo latrín. Dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom
na dezinfekciu rúk sa odporúča umiestniť do priestoru hygienického zariadenia, do jedálne, kuchyne,
ošetrovne a izolácie a priestorov určených na zhromažďovanie, napr. hangár, jedáleň či teepee stan
určený na zhromažďovanie alebo pod.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD
Organizátor tábora má povinnosť klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí
a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie (vedenie tábora). Organizátor tábora skrz osobu
povereného zdravotníka vykonáva zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie so zameraním
na vírusové ochorenie COVID-19 a jeho príznaky. Poverený táborový zdravotník vykonáva pravidelnú
kontrolu účastníkov tábora, ten zodpovedá za zdravotný stav účastníkov tábora, dodržiavanie osobnej
hygieny, vedenie zdravotnej dokumentácie v podobe zdravotníckeho denníka, archivácii a skladovaniu
čestných vyhlásení zákonných zástupcov, potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíše rodič tesne pred
nástupom na tábor a potvrdení o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako jeden mesiac.
Organizátor tábora je povinný overiť aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho
okamžitého návratu do rodiny. Kontaktné údaje musia byť na tábore uložené tak, aby ich bolo možné
použiť aj v prípade vybitia telefónu alebo neprítomnosti organizátora podujatia.
Organizátor letného tábora je povinný viesť dokumentáciu letného tábora. Tá musí obsahovať prihlášky detí, zoznam dospelých osôb, čestné vyhlásenia zákonných zástupcov, doklady o zdravotnej
spôsobilosti a zdravotnícky denník.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom letného tábora, ak
dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj
tieto skutočnosti.
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POŽIADAVKY NA PRÍPRAVU STRAVY A STRAVOVANIE
Organizátor je povinný zaistiť prípravu stravy v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti
na spôsob zabezpečenia stravovania a za zvýšených hygienických požiadaviek u táborového kuchára
a personálu kuchyne. Pri vydávaní jedla a manipulácii s tepelne spracovaným jedlom musí personál
kuchyne využívať prostriedky na zabezpečenie zvýšenej prevencie voči kontaminácii a to rukavice,
rúška, pracovný plášť a dôkladnú hygienu rúk. Organizátor je povinný dbať na zvýšenú dezinfekciu
priestorov kuchyne a jedálne, podľa možností s oddelením požívania jedálenského riadu a príborov
pre každého účastníka podujatia. Odporúča sa využitie skupinového výdaja stravy podľa rozpisu.
Keď z prevádzkových dôvodov nemožno zabezpečiť prípravu stravy inak, tak sa povoľuje účasť detí
pri príprave stravy a to napríklad pri šúpaní zemiakov, čistení a krájaní zeleniny atď. Deti sa nemôžu zúčastňovať na tepelnom spracovaní. Zdravotný stav detí, ktoré sa zúčastňujú na príprave stravy,
musí byť posúdený zdravotníkom a deti musia dôsledne dodržiavať vysoký štandard osobnej hygieny,
t. j. predovšetkým účinné umývanie rúk.
Sprísnenému hygienickému režimu podlieha celý reťazec zabezpečenia stravovania od nákupu hygienicky bezpečných potravín, použitia pitnej vody, dodržania skladovacích podmienok, rozdelenia pracovných plôch a pomôcok, zabránenia krížovej kontaminácii, správneho tepelného ošetrenia, uchovávania pokrmov pri bezpečných teplotách, zabezpečenia prevádzkovej čistoty a vysokého stupňa
osobnej hygieny.
Organizátor je povinný zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu používaného
stravníkmi na konzumáciu.
Osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými
uterákmi.

DOPRAVA, VÝLETY A PUŤÁKY
Dopravu detí do tábora je možné zabezpečiť aj verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom).
Organizátor letného tábora zabezpečí dodržiavanie štandardných protiepidemických opatrení platných pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave.
Výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať
s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení. Za účelom výletov sa odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akcii.

NAKLADANIE S ODPADOM
Organizátor letného tábora zabezpečí dodržiavanie hygienických požiadaviek na nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami. Všetky vzniknuté odpady musia byť ukladané do príslušných obalov, ktoré
možno ľahko čistiť a dezinfikovať, t. j. smetné koše. Zberné miesto na odpad by malo byť v dostatočnej
vzdialenosti od ubytovacieho, hracieho priestoru a mimo priestoru, kde sa manipuluje s potravinami.
Organizátor je povinný zabezpečiť triedenie odpadov zodpovedajúce platným právnym predpisom.
Kuchynský odpad musí byť zhromažďovaný samostatne, najlepšie v chladenom priestore. V prípade,
že nie je k dispozícii chladený priestor, musí byť zabezpečená taká frekvencia odvozu odpadu, ktorá by
zabránila kvaseniu a hnilobným procesom v odpade.
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DESATORO SPRÁVNEJ MANIPULÁCIE
S DOVÁŽANOU VODOU NA STANOVÝCH
TÁBOROCH
Zdrojom pitnej vody na letných táboroch je najčastejšie voda dovážaná a uskladňovaná v plastových bareloch, tzv. bandaskách. Dostatok pitnej vody musí byť zabezpečený na pitie, čistenie zubov, varenie, umývanie riadu, čistenie pracovných
plôch v kuchyni a na prevádzku ošetrovne a izolácie. Vzhľadom k tomu, že voda môže byť v priebehu odberu, transportu
a uchovávania kontaminovaná, sa musí dodržiavať niekoľko zásad pre udržanie kvality pitnej vody, aby nebolo ohrozené
zdravie spotrebiteľov.
Pre udržanie kvality vody sa odporúča dodržiavať nasledujúce body:

1. MIESTO
Vyberať si prednostne miesto k odberu vody z verejného
vodovodu, prípadne verejnej studne, ktorá je pod neustálym dohľadom a má spravený rozbor kvality vody.
Ak by to nebolo možné, tak si treba nezávadnosť odoberanej vody overiť rozborom vody, zistiť, či v blízkosti studne nie je nejaký možný zdroj znečistenia (žumpa, hnoj,
chliev...). Pri dlhodobých táboriskách je lepšie vyžiadať
si viac rozborov, aby sa dalo posúdiť, či je kvalita vody
v zdroji stála, alebo premenlivá.

2. ZMLUVA
Spísať s „dodávateľom“ poskytujúcim pitnú vodu zmluvu, v ktorej bude uvedené, o aký zdroj pitnej vody sa jedná, v prípade súkromného zdroja vody uviesť skutočnosť,
že sú pravidelne vykonávané rozbory vody, ktoré preukazujú jej akosť. Pri realizovaní letného tábora je odporúčané mať kópiu protokolu o poslednom rozbore vody pri
sebe, tento protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

3. BANDASKY A SUDY
Vyčleniť a označiť sudy či iné nádoby na uchovávanie či
transport pitnej vody a k manipulácii s touto vodou vyhradiť a označiť riad a náčinie (pomôcky, ktoré sa používajú na prelievanie, naberanie a k inej manipulácii) tak,
aby nedošlo k zámene a prípadnej kontaminácii nečistotami z okolitého prostredia, prípadne úžitkovou vodou.
Sudy či iné nádoby musia byť uzavreté a vyrobené z materiálov určených na priamy styk s pitnou vodou alebo
potravinami a vyčlenené na tento účel.

4. PREVOZ
Na prevoz pitnej vody používať len čisté nádoby vhodné
pre styk s potravinami či pitnou vodou, nádoby musia
byť uzavreté, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie
pitnej vody nečistotami z vonkajšieho prostredia, a tým
k ohrozeniu kvality a nezávadnosti pitnej vody.

5. ČISTENIE
Pred každým použitím nádob určených pre pitnú vodu
ich treba vymyť (mechanicky očistiť), aby sa zlikvidovali

zvyšky prípadných nečistôt, ktoré sa môžu usadzovať na
stenách a najmä na dne nádob a následne vydezinfikovať vhodným dezinfekčným prípravkom. Po dezinfekcii
vykonať vždy oplach pitnou vodou.

6. DEZINFEKCIA
Pitnú vodu v nádobe možno ošetriť vhodným dezinfekčným prípravkom, ktorý napomôže zachovaniu kvality
pitnej vody. Vždy je potrebné sa riadiť pokynmi výrobcu
tohto prípravku, ktorý uvádza účel použitia, teda vhodnosť pre ošetrenie pitnej vody, dobu expozície a koncentráciu.

7. SKLADOVANIE
Nádoby s vodou skladovať na vhodnom mieste (tienisté,
chladné, zastrešené miesto), pri nevhodnom skladovaní
môže dôjsť k rozmnoženiu mikroorganizmov a k ovplyvneniu chuti, prípadne i pachu pitnej vody.

8. ČAS SPOTREBY
Vodu z nádob spotrebovať v čo najkratšom možnom
čase, pri dlhšej stagnácii dochádza k množeniu mikroorganizmov, k tvorbe biofilmu, čo vedie k zhoršeniu kvality
vody.

9. PRELIEVANIE
Voda v nádobe musí byť vždy spotrebovaná, nie je možné dopĺňanie vody, dôvody sú podobné, tzn. vo vode,
ktorá v nádobe stagnovala dlhšiu dobu, dochádza k rozmnoženiu mikroorganizmov, tým pádom dochádza ku
kontaminácii dolievanej vody a tá potom nemá požadovanú kvalitu a rýchlejšie stráca akosť.

10. ZODPOVEDNÁ OSOBA
S pitnou vodou smie manipulovať len zodpovedná osoba, ktorá je držiteľom zdravotného preukazu, čo ju predurčuje k tomu, že môže vykonávať činnosti epidemiologicky závažné, kam práve manipulácia s pitnou vodou
spadá, a má vedomosti nutné k ochrane verejného zdravia. Pri práci je nutné dodržiavať vysoký stupeň osobnej
čistoty.
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POSTUP V PRÍPADE VÝSKYTU
INFEKCIE COVID–19
Pre úspešné zvládnutie krízovej situácie je nutné mať pripravené štandardy prevencie na jej vznik a následné dodržiavanie ich. Povinnosťou organizátora letného tábora je mať všetky pravidlá naštudované a trvať na ich dodržiavaní. Všetky
pravidlá z manuálu usmernenia pre organizátorov letných táborov smerujú k zabráneniu šírenia vírusového ochorenia
COVID-19. Niekedy sa ani pri dodržaní všetkých pravidiel a najlepšej možnej vôli organizátorov nevyhneme naplneniu
hrozby a v našom prípade je to výskyt COVID-19 na letnom tábore. Nasledujúci postup je vypracovaný na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a jeho úlohou je pomôcť zvládnuť krízovú situáciu, ktorej môžete byť vystavení.

PRIESTORY NA IZOLÁCIU
Organizátor je povinný zabezpečiť priestor pre izoláciu. Ten musí byť pripravený na využitie kedykoľvek, s vyčleneným WC s možnosťou bezprostredného umývania rúk v tečúcej pitnej vode, podľa
možností teplej a následnej dezinfekcie rúk za použitia prípravku s virucídnym účinkom.

NÁVRAT DOMOV
Organizátor musí zabezpečiť okamžitú izoláciu infekčne chorého, alebo z nákazy podozrivého,
a jeho bezodkladný odvoz z tábora. Organizátor letného tábora je povinný upozorniť rodičov alebo
zákonných zástupcov dieťaťa na povinnosť hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa do 14 dní
po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

ZABRÁNENIE SKUPINOVÉHO ŠÍRENIA NÁKAZY
Organizátor musí v momente prepuknutia infekcie nevyhnutne izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé osoby tak, aby sa zamedzil ich kontakt so zdravými osobami. Mimoriadne dôležité je
izolovať úzke kontakty s infekčne chorými (napríklad spolubývajúci, ubytovaní v bezprostrednom
susedstve s chorou osobou). Pre osoby vykonávajúce zdravotný dozor a epidemiologicky závažné
činnosti a pre potreby izolácie a ošetrovne musia byť vždy uteráky jednorazové.

DEZINFEKCIA
Organizátor je povinný zabezpečiť okamžité upratanie a dezinfekciu priestorov, kde bol chorý (dieťa
alebo iná fyzická osoba) ubytovaný, alebo sa pohyboval, vrátane dezinfekcie stanu a zdieľaných vecí.

HYGIENICKÉ ZARIADENIA
Organizátor je povinný pre všetkých infekčne chorých vyčleniť hygienické zariadenia a jedálenský
riad. Pre chorých (deti i dospelých) je potrebné vyčleniť WC a miesto na hygienu rúk po použití
WC a to vrátane zaistenia dezinfekcie rúk. Ak nie sú hygienické zariadenia pre jednotlivé skupiny
účastníkov oddelené, musí byť minimálne WC a výtokové kohútiky pre osobnú hygienu vyčlenené
a zvlášť označené. Pozornosť sa musí venovať aj utierkam, aj keď vo väčšine prípadov majú deti
svoje vlastné textilné, podľa epidemiologickej situácie sa môže pristúpiť k nariadeniu používania
jednorazových uterákov, dezinfekcie výtokových kohútikov a ďalších kontaktných miest a pod.

INFORMOVANIE ÚRADU
Organizátor letného tábora je v prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID-19 alebo pri vzniku
akýchkoľvek pochybností povinný bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade výskytu infekcie COVID-19, alebo aj iného infekčného ochorenia
s epidemickým výskytom, budú uložené protiepidemické opatrenia, nariadené miestne príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

ZRUŠENIE TÁBORA
Organizátor tábora musí akceptovať fakt, že v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená; pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením
akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie.
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VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI
ÚČASTNÍKA TÁBORA
Vyhlasujem, že účastník/čka
bytom
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky),
neprejavuje a ani v posledných dvoch týždňoch neprejavoval/-a príznaky vírusového infekčného ochorenia (horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť, náhla strata chuti a čuchu apod.),
nie je mi známe, že by menovaná osoba, rodinní príslušníci alebo iné osoby, ktoré s menovanou osobou žijú spoločne
v domácnosti, prišli v priebehu posledných dvoch týždňov do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie alebo podozrivou z nákazy infekčným ochorením (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami, covid-19)
a že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanej osobe, rodinným príslušníkom alebo
iným osobám, ktoré s menovanou osobou žijú spoločne v domácnosti, nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Prehlasujem, že som bol/-a oboznámený/-á s vymedzením osôb s rizikovými faktormi (viď nižšie) a s odporúčaním, aby
som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na tábore.
Uvedená osoba je schopná zúčastniť sa skautského tábora v termíne:
Beriem na vedomie, že v prípade výskytu infekcie ochorenia covid-19 na tábore, bude tento tábor ukončený. V takom prípade som povinný/-á bezodkladne zabezpečiť osobne alebo poverenou osobou odvoz menovanej osoby z tábora domov
a následne sa riadiť pokynmi príslušného úradu verejného zdravotníctva a ošetrujúceho lekára.
V prípade ukončenia tábora som si vedomý/-á, že nemôžem očakávať vrátenie celého účastníckeho poplatku, ale maximálne doposiaľ nevynaloženej čiastky (čo s ohľadom na fixné náklady tábora nemusí zodpovedať čiastke v pomere za
nerealizované dni).
V prihláške uvádzam funkčný kontakt počas doby konania tábora pre prípad nutnosti bezodkladného návratu účastníka
domov.
Som si vedomý/-á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/-á, že by som sa dopustil/-a priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V
dňa

Meno a podpis zákonného z ástupcu resp. podpis d
 ospelého/-ej
účastníka/-čky:

(najskôr deň pred nástupom na tábor)

Ministerstvo z dravotníctva SR stanovilo nasledujúce rizikové faktory:
1. Vek nad 65 rokov s pridruženými chronickými chorobami.
2. Chronické ochorenia pľúc (zahŕňa aj stredne závažnú a závažnú astma bronchiale) s dlhodobou systémovou farmakologickou liečbou.
3. Ochorenia srdca a/alebo veľkých ciev s dlhodobou systémovou farmakologickou liečbou napr. hypertenzia.
4. Porucha imunitného systému, napr.
a) pri imunosupresívnej liečbe (steroidy, HIV apod.),
b) pri protinádorovej liečbe,
c) po transplantácii orgánov a/alebo kostnej drene,

5. Ťažká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky liečený diabetes mellitus.
7. Chronické ochorenie obličiek vyžadujúce dočasnú alebo
trvalú podporu/náhradu funkcie obličiek (dialýza).
8. Ochorenia pečene (primárne nebo sekundárne).
Do rizikovej skupiny patrí osoba, ktorá spĺňa aspoň jeden bod
uvedený vyššie alebo pokiaľ niektorý z bodov spĺňa akákoľvek
osoba, ktorá s ňou žije v jednej spoločnej domácnosti.
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POTVRDENIE ZDRAVOTNEJ
SPÔSOBILOSTI ÚČASTI DOSPELEJ OSOBY
NA LETNOM TÁBORE
Týmto lekárskym potvrdením osvedčujem, že:
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Bydlisko:
Osoba je zdravotne spôsobilá vykonávať dozor (vedúci kolektívu) alebo zdravotný dohľad na tábore v prírode, na zotavovacom podujatí alebo inom podobnom podujatí pre deti a mládež je osobou zdravotne spôsobilou v zmysle
§ 25 odst. 2 č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s ustanovením vyššie uvedeného zákona má tento posudok platnosť 1 rok od dátumu vystavenia posudku
Lekár (titul, meno a priezvisko):
V
Podpis a pečiatka lekára:

Dňa
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POTVRDENIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
DIEŤAŤA NA POBYT V KOLEKTÍVE
V LETNOM SKAUTSKOM TÁBORE

Týmto lekárskym potvrdením osvedčujem, že:
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Bydlisko:
Osoba je zdravotne spôsobilá na pobyt v tábore, na zotavovacom podujatí alebo inom podobnom podujatí pre deti
a mládež. Potvrdenie je vydané v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) Vyhlášky č. 526/2007 Z. z. MZSR o požiadavkách na zotavovacie
podujatia – lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, tj. pediater, vydá zákonnému zástupcovi najskôr
jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve
s ohľadom na charakter podujatia. Súčasťou potvrdenia sú informácie o užívaní liekov alebo informácie o obmedzení
záťaže ak si vyžaduje zdravotný stav účastníka.
Ak dieťa užíva lieky, na tomto mieste sa uvedú bližšie informácie:

Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje obmedzenie záťaže, na tomto mieste sa uvedú bližšie informácie:

Lekár (titul, meno a priezvisko):
V
Podpis a pečiatka lekára:

Dňa

