Vážení rodiče a naši milí teenageři,
začátek letošního Řadoffa se rychle blíží, přinášíme Vám proto souhrn
nejdůležitějších věcí, které na základě hygienických požadavků budou letos
jinak. Věnujte prosím tomuto materiálu náležitou pozornost, aby byl i letošní
Řadoff pro každého účastníka skutečnou dovolenou.

1. Co před odjezdem:
Lékařské potvrzení beze změn. I letos tedy akceptujeme potvrzení, které nebude v době konání
tábora starší než 24 měsíců, tak jak to stanovuje vyhláška pro konání dětských zotavovacích akcí.
Formulář lékařského potvrzení je součástí našeho Dodatku elektronické přihlášky – lze použít i
formulář jiný, ale stejného rozsahu! Kromě toho je však třeba při nástupu předložit také
potvrzení o negativním výsledku covid testu (z odběrového místa, nikoliv pouze čestné
prohlášení), případně lékařské potvrzení o prodělání onemocnění Covid 19. Podrobné instrukce
k této problematice Vám zasíláme jako přílohu tohoto materiál – viz níže.
Nošení respirátorů pro účastníky dětských táborů naštěstí neplatí! Na táboře je tedy nikterak
využívat nebudeme, přesto ale prosím přibalte svému dítěti do kufru jeden respirátor, třeba pro
případ, kdy bychom s ním museli jet k lékaři.
Vedle repelentu, opalovacího krému apod. rovněž prosím nezapomeňte jedno malé balení
osobní dezinfekce. V areálu tábora ji samozřejmě budeme mít k dispozici dle požadavků krajské
hygienické stanice, ale člověk nikdy neví, kdy se může hodit.
Teď směrem k Vám, rodiče. Prosíme o změření teploty Vašemu dítěti bezprostředně před
odjezdem na tábor. Je to důležité! Teplotu totiž budeme měřit při nástupu na tábor a NIKDO se
zvýšenou teplotou nebude k pobytu přijat - Vaše cesta by v takovém případě byla zbytečná.

2. Nástup na tábor:
Velmi prosíme, aby letos vezl dítě na tábor pouze jeden z rodičů (případně aby druhý zůstal
v autě). U tohoto rodiče bude po vystoupení z auta v souladu s vládním opatřením vyžadován
respirátor, děkujeme za pochopení.
Prosíme rovněž o dodržování rozestupů při čekání na příjem do tábora, i při pohybu v té části
areálu, která bude pro příjem dětí vyhrazena.
Ani letos bohužel nemůžeme akceptovat pohyb rodičů po celém areálu tábora. Po absolvování
vstupních formalit a zdravotní prohlídky už jen pac a pusu, neb do chatek už budou děti odvádět
pouze naši Řadoff Crew. Pro rodiče nebude možné ani využití toalet v areálu tábora, za což se
omlouváme a děkujeme za pochopení.

3. Průběh tábora:
I letos je nezbytnou podmínkou konání letních táborů maximální omezení kontaktu účastníků s
okolím. V téhle souvislosti jsme tedy nuceni vyhlásit zákaz jakýchkoliv návštěv (samozřejmě
včetně těch rodičovských) v průběhu tábora. Pokud bude rodič na osobním kontaktu se svým
dítětem trvat, bude to bohužel zároveň znamenat ukončení táborového pobytu. Prosíme tedy i
Vás, naši teenageři, abyste to v předstihu oznámili svým kamarádům. V tomto bodě jsou jakékoliv
výjimky nepřípustné a zjistíme-li, že se někdo z Vás potkal s někým „zvenčí“, budeme - a musíme
být - nekompromisní.

V manuálu Ministerstva zdravotnictví není naštěstí ani letos vyžadováno dodržování rozestupů –
právě tomuto manuálu přitom bude organizace tábora přizpůsobena, pochopitelně včetně
zvýšeného důrazu na hygienu účastníků a dezinfekci společných prostor.
Jak z uvedeného manuálu vyplývá, v případě podezření na výskyt jakéhokoliv infekčního
onemocnění bychom vzniklou situaci neprodleně konzultovali s příslušnou hygienickou stanicí,
která by pak rozhodovala o dalším postupu.
Důležité info - opět hlavně pro rodiče: V případě, že Vaše dítě bude v rámci táborového pobytu
vykazovat zvýšenou tělesnou teplotu déle než 12 hodin, bude nutno jeho pobyt předčasně
ukončit a na vyzvání vedení tábora zajistit jeho bezodkladný odvoz rodiči či jimi pověřeným
zástupcem. V této souvislosti je potřeba při nástupu na táboře upřesnit kontaktní osobu v
případě, kdy by se rodiče nacházeli např. mimo území republiky.

4. Ukončení běhu:
Na konci tábora opět prosíme (stejně jako na jeho začátku) o přítomnost pouze jednoho z rodičů,
samozřejmě s nasazeným respirátorem. I v tomto případě bude zakázán vstup rodičů do areálu.
Současná situace nám dává prostor pouze k vyzvednutí dítěte (a jeho zavazadel) bez možnosti
procházky po táboře, využití toalet apod.
Poslední důležitá informace se vztahuje k případu, kdy by se do 14 dnů od návratu z tábora
prokázala u Vašeho dítěte nákaza Covid 19 či jakékoliv jiné infekční onemocnění. Tuto situaci si
pochopitelně nikdo z nás ze srdce nepřeje, nicméně kdyby přese všechno nastala, upozorňujeme
Vás na povinnost neprodleně informovat o této skutečnosti Krajskou hygienickou stanici
Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec (tel. 731 428 577 denně v čase 8:00 16:00).

5. Na závěr:
Věříme, že nás nepodezříváte z toho, že bychom si tato opatření vymysleli jen proto, abychom
Vám i sobě komplikovali letošní prázdniny. Naopak! Snažili jsme pravidla upravit tak, abychom
dodrželi nařízení, přes která zkrátka „nejede vlak“ a na druhou stranu jsme maximálně použili
náš selský rozum tam, kde jsme mohli být flexibilní. V tom, aby byl letošní Řadoff pro naše
teenagery opět tou nej tečkou za prázdninami, nám můžete pomoci i Vy, rodiče, a to hned ve
dvou směrech. Jednak že se důkladně seznámíte s tímto materiálem (i další přílohou, věnovanou
Covid-testům) a následně budete plně dodržovat omezení, která nám pro letošní sezónu vznikla.
A zároveň i tím, že pokud možno zachováte chladnou hlavu ve chvíli, kdy by Vám z tábora dorazila
nějaká „tutová“ poplašná zpráva. V průběhu táborového pobytu si před tím, než případně
začnete propadat panice, vše prosím nejprve ověřte přímo u nás, nejlépe e-mailem na adrese
info@radoff.cz, případně telefonicky u vedoucího Vašeho dítěte. Kontakt Vám bude předán při
nástupu na tábor. A to už je všechno. Za pár dní se na Vás všechny těší Řadoff Crew v plné síle.
Za všechny členy Řadoff Crew se srdečným pozdravem Pavel Svoboda

↓

Aktualizované podrobnosti ke COVID-testům

↓

1) Jaké potvrzení je nutné pro nástup na tábor?
a) písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu (nikoliv pouze čestné prohlášení!), který
dítě absolvovalo před nástupem na tábor v době kratší než 7 dnů. Účastníků dvoutýdenních
pobytů s tímto typem testu se netýká jinak povinné antigenní přetestování v polovině pobytu (po
7 dnech) – proto ho DOPORUČUJEME!
- nebo
b) písemné potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (nikoliv pouze čestné prohlášení!),
který dítě absolvovalo na odběrovém místě před nástupem na tábor v době kratší než 72 hodin
- nebo
c) lékařské potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy od prvního pozitivního testu
neuplynulo v den nástupu na tábor víc než půl roku
- nebo (v případě očkování dvoudávkovou vakcínou)
d) certifikát o podání první dávky očkovací vakcíny v rozmezí 22 – 90 dnů od zahájení tábora –
týká se vakcin Pfizer, Moderna, AstraZeneca
- nebo (v případě očkování dvoudávkovou vakcínou)
e) certifikát o podání druhé dávky očkovací vakcíny v rozmezí 22 dnů – 7 měsíců od zahájení
tábora – týká se vakcin Pfizer, Moderna, AstraZeneca
- nebo (v případě očkování jednodávkovou vakcínou)
f) certifikát o podání jednodávkové očkovací vakcíny v rozmezí 22 dnů – 9 měsíců od zahájení
tábora – týká se vakciny Johnson & Johnson
BEZ JEDNOHO Z VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ NEMŮŽEME DÍTĚ NA TÁBOR PŘIJMOUT!!!

2) Jak bude v polovině tábora probíhat povinné testování (toto se týká pouze táborníků, kteří
pro účast na táboře nepředložili potvrzení o negativním PCR testu):
a) bezplatně
b) antigenně
c) přímo v táboře
d) rychle a jednoduše:
Ve spolupráci s firmou Medipevo s.r.o., která se hromadným antigenním testováním zabývá.
Tato firma zajistí vyslání odběrového týmu, který v daný den zajistí přímo na táboře bezplatné
antigenní otestování všech přítomných. Bude se jednat o antigenní test formou šetrného výtěru
Z KRAJE NOSU (což už většina dětí důvěrně zná ze školy).

