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POČTY OSOB NA STANOVÝCH TÁBORECH
Nebylo by možné navýšit limit na 150 osob, vzhledem
k celkovému uvolňování?    

V  tomto případě doporučujeme věc projednat s  místně
příslušnou krajskou hygienickou stanicí (KHS), která, pokud se
nejedná o akci pořádanou poprvé, vykonává na akci státní
zdravotní dozor a může posoudit hygienické podmínky, za
kterých akce probíhala v předešlých letech, a je informována o
epidemiologické situaci v  daném regionu. Kontaktovat KHS
doporučujeme v této souvislosti i táborům, které se uskuteční
v  letošním roce poprvé, neboť KHS rozhodne o možném
navýšení počtu účastníků akce na základě posouzení
zdravotního rizika, které se k pořádání konkrétní akce váže.

PUTOVNÍ A VODÁCKÉ TÁBORY MALÉHO
ROZSAHU
Jsou schopní zařídit i izolovaná nocležiště, tedy nevyužít
veřejnou infrastrukturu v kempech apod. ...        

V  návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci
onemocnění COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

rozhodlo, že lze putovní tábory konané v  rámci letní dětské
rekreace uskutečnit. Doporučení pro organizátory putovních
zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti vydá MZ
následně, jako dodatek k  již vydanému doporučení„
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění
sezóny letní dětské rekreace 2020“. Vámi navrhované opatření
nepoužívat pro nocleh veřejnou infrastrukturu kempů je MZ
preferováno.

 

MYTÍ NÁDOBÍ, ÚKLID PO JÍDLE V  JÍDELNĚ
Předpokládáme, že zamezením úklidu dětským účastníkům
se nemyslí úklid po jídle v  jídelně nebo jídelním stanu či mytí
nádobí?  

V  návaznosti na MZ vydané doporučení pro letní dětskou
rekreaci je pro děti přípustné se podílet pouze na úklidu svého
ubytovacího zázemí, tj. stanu, chatky, chaty. Pokud je součástí
chaty hygienické zařízení, děti jej nesmí uklízet.   Co se týče
mytí nádobí, děti si mohou umývat pouze své vlastní nádobí,
tj. jídelní misku - ešus. Vše ostatní umývají osoby zajišťující
stravování dětí, tj. personál kuchyně, pověření vedoucí (závisí
na způsobu zajištění stravování na táboře - klasická kuchyň,

tábornická příprava stravy), neboť i mytí nádobí je součástí tzv.

stravovací služby a patří proto mezi činnosti epidemiologicky
závažné.

DĚLENÍ DO SKUPIN A JEJICH FUNGOVÁNÍ
Musí dojít k úplné hermetičnosti nebo se jedná o to, aby větší
část programu probíhala odděleně?     

Požadavek vychází ze standardního řešení, které spočívá
v  rozdělení dětí do oddílů, které v  tomto stálém složení
realizují zájmovou činnost, stravují se v  jídelně, zabezpečují
osobní hygienu apod. Vše závisí na velikosti akce, tj. na počtu
dětí, na kapacitě jídelny, hygienického zařízení. Nejedná se
tedy o absolutní oddělení skupin dětí, ale o dodržování
klasických postupů, které jsou v  návaznosti na velikost akce
standardně na táborech realizovány.
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POLNÍ KUCHYŃ
Tábory s „tábornickou přípravou stravy“ v polní kuchyni nemají
zpravidla jednu osobu potravináře. Je nutné WC, které je pro
tuto pozici požadováno? Nejedná se o požadavek pro provozy,

které fungují v režimu potravinového podniku?

I v případě kapacitně malých akcí  (především stanové tábory),

kde se strava připravuje tábornickým způsobem, je nutné pro
osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné vyčlenit
samostatný hygienický úsek,  tj. alespoň označit výtokový
kohout a vyčlenit samostatné suché WC. Protože u tohoto
typu tábora se na přípravě stravy podílí většinou všechny
osoby zajišťující dozor, tj. oddíloví vedoucí a instruktoři, je tedy 

u všech těchto osob požadován zdravotní průkaz s ohledem
na prováděnou manipulaci s  potravinami a s  tím související
nutností osvojit si znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.
V  takovémto případě je pak vyčleněný hygienický úsek (WC,

označený výtokový kohout) určen pro všechny tyto osoby.

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO POLNÍ KUCHYNI
V  odpovědích na dotazy, které jsme obdrželi, odkazujete na
proporčnost při používání ochranných pomůcek u
kuchyňského personálu. Bylo by možné toto uvést na
příkladech?  Například pro polní kuchyni, a kuchyň v pevném,

zděném objektu? 

Pro osoby připravující stravu, manipulujícími s  potravinami,
platí povinnost dodržování vysokého hygienického standardu,

neboť se jedná o výkon činnosti epidemiologicky závažné
(osobní hygiena – především správná očista rukou, provozní
hygiena – především zamezení vzájemnému křížení činností
při přípravě pokrmů, tj. zamezení   kontaminace tepelně
opracovaných potravin potravinami tepelně neopracovanými).
Pokud bude strava připravována tábornickým způsobem, tj.
pod přístřeškem s  využitím ohniště, v polní kuchyni, nošení
osobních ochranných pomůcek se nevyžaduje. Tato povinnost
se vztahuje na personál kuchyně (kuchaře a kuchařky)

připravující stravu v klasické kuchyni v pevném objektu.

 

PŘÍPRAVA STRAVY DĚTMI
Zamezení přípravy stravy dětmi omezuje i přípravu snídaně,

tedy mazání chlebů, vaření čaje? 

V  souladu s doporučením MZ se děti na stanových táborech,

kde se strava připravuje tábornickým   způsobem, mohou
podílet na přípravě stravy pouze před její tepelnou úpravou, tj.
mazání chlebů není dovoleno, vaření čaje z  hlediska
bezpečnosti (nebezpečí opaření) není vhodné. Tuto činnost je
nutné zajistit osobami, které vlastní zdravotní průkaz a podílejí
se na přípravě stravy. V klasické kuchyni vše zajišťuje personál
kuchyně.

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA NEMOC
Někteří pořadatelé si domlouvají hlášení na KHS,

prostřednictvím sms. Hlásit budou, pokud se objeví jakýkoli
příznak onemocnění. To ovšem povede k  zahlcení KHS a
nevidíme v  tom žádnou přidanou hodnotu. Předpokládáme,

že hlášení na KHS by prováděl ve většině případů lékař, který
infekční nemoc diagnostikuje. Táborový zdravotník by hlásil
podezření na onemocnění pouze v  případě většího počtu
příznaků u jedné osoby, či většího počtu z  nákazy
podezřelých?

O indikaci k provedení testu PCR k průkazu diagnózy infekce
CVOVID-19 rozhoduje na základě posouzení zdravotního stavu
dítěte a epidemiologické anamnézy praktický lékař pro děti a
dorost. Paušální hlášení všech příznaků onemocnění místně
příslušné KHS není opodstatněné, neboť ta tuto situaci
nevyřeší. V  současné době MZ společně se zástupci
pediatrických společností připravuje doporučení postupu pro
případ výskytu infekčního onemocnění u účastníků
zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti. Toto
doporučení bude rozesláno všem KHS a následně bude
uveřejněno na webových stránkách MZ.
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POSUDKY O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  
Vydávání posudků o zdravotní způsobilosti pro děti někteří
lékaři odmítají, s  tím, že nechtějí, aby jim zdravé děti chodily
zbytečně do čekárny a že pro předčasné obnovení nevidí
důvod.

Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci pro děti je stanovena v § 9 odst. 3
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a to na dva roky od data vystavení, pokud během této doby
nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte. Doporučení na
doložení aktuálního lékařského posudku, tj. vydaného
v  letošním roce, které je uvedeno v  doporučení Ministerstva
zdravotnictví „Hygienicko-protiepidemická opatření pro
zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020“ má, jak již výše
uvedeno, pouze charakter doporučení a mělo být
připomínkou pro rodiče, že v  zákoně je vedle doby platnosti
posudku, uveden ještě dodatek o změně zdravotního stavu
dítěte a tedy, že dvouletá platnost lékařského posudku není
bezvýhradná. Uvedené doporučení nebylo tedy míněno ve
vztahu konkretizace některých onemocnění, která by mohla
být kontraindikací k  účasti dítěte na zotavovací akci. V této
souvislosti ještě upozorňujeme, že tzv. bezinfekčnost dítěte,

která zohledňuje aktuální zdravotní stav dítěte, kontakt dítěte
s  infekční osobou a nařízená karanténní opatření v  rodině
dítěte, v  souladu s  ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) a c) ve
spojení s odst. 3  zákona o ochraně veřejného zdraví potvrzuje
v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická
osoba, kterou k  tomu zákonný zástupce dítěte písemně
zmocnil, a toto prohlášení nesmí být starší než jeden den,

přičemž rozhodným je datum odjezdu dítěte na zotavovací
akci.
 

INFORMACE   I NA STRÁNKÁCH MZ ČR
Bylo by možné zveřejnění odpovědí pro ČRDM na stránkách
MZ ČR? Budou tyto dokumenty vtěleny do vládního nařízení
pro tábory nebo zůstanou ve formě metodického pokynu či
doporučení, se kterým je povinný se každý pořadatel tábora
seznámit? Kde jsou stanoveny, popřípadě, sankce za
nedodržení? 

Zotavovací akce a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny §

8 až 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav í a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č.

106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Doporučení MZ
„Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění
sezóny letní dětské rekreace 2020“ vychází z  této právní
úpravy. Uvedený materiál zůstane pouze ve formě doporučení.
V této souvislosti MZ upozorňuje provozovatele zotavovacích a
jiných podobných akcí pro děti na povinnosti, které jim
ukládá  výše citovaná právní úprava. Za jejich nedodržení lze
provozovateli (pořádající osobě) uložit sankci. Z  hlediska
odpovědnosti provozovatelů akcí za zdraví účastníků pak MZ
apeluje na dodržování zásad uvedených v  citovaném
doporučení, a to v rozsahu, který přísluší jednotlivým typům
akcí.

DODRŽOVÁNÍ ODESTUPŮ U  DĚTÍ
Oddíly mají v běžné schůzkové činnosti problém s dodržením
odstupu, který je stále stanovený. Nevztahuje se na nás
výjimka, jako například pro sport? Má cenu to ještě řešit nebo
bude požadavek obecně zrušený? 

Dodržování odstupů se u účastníků zotavovacích a jiných
podobných akcí pro děti nevyžaduje.

HROMADNÉ REZERVACE U ČESKÝCH DRAH
České dráhy zrušily možnost hromadné rezervace míst při
dopravě na tábor. Není možné přes krizový štáb jednat s ČD o
znovuzavedení místenkového systému? Pro dopravu na tábory
je vhodné si právě zarezervovat svůj vagón nebo oddíl...
V  současné době je již rezervační systém Českých drah
obnoven.
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