
 

 

Protiepidemiologické opatření na letním táboře Eruvan 2021 
 

Jistě jste všichni zaregistrovali, že v rámci současně platných proti epidemiologických opatření do-
šlo k upravení hygienických požadavků pro přijetí dítěte na letní tábor. Před přijetím dítěte musí 
rodiče doložit negativní test na přítomnost onemocnění SARS Cov 2. Je tedy nutné předložit do-
klad z testovacího centra o testu PCR ne starší 7 dnů (tzn. nejdříve z 5.6.2021) nebo antigenní test 
ne starší 3 dnů (tz. nejdříve z 9.6.2021), případně čestné prohlášení o provedení antigenního sa-
motestu s vyznačením data a času testu. Vzhledem k organizaci tábora není možné provést samo-
testování na místě přejímání dětí. V případě že dítě prodělalo SARS Cov 2 v posledních 180 
dnech nemusí test dokládat, je však nutné přinést potvrzení o prodělání nemoci. Stejně tak děti, 
které mají více jak 22 dnů od první dávky očkování proti SARS - Cov 2. 
 
Součástí současně platných proti epidemiologickým opatřením je také povinnost provést 7. den 
testování na přítomnost onemocnění SARS Cov 2 u všech účastníků tábora s výjimkou těch, kteří 
se při nástupu prokáží :   
  - PCR testem na SARS Cov2 ne starším 7 dnů 
  - dokladem o prodělání onemocnění SARS Cov 2 ne starší 180 dnů 
  - potvrzením o podání 1. dávky očkování před více než 22 dny 
Testování bude provedeno firmou oprávněnou provádět antigenní testy. Toto testování bude pro-
placeno ze zdravotního pojištění a bude tedy pro účastníky zdarma. V případě, že si nepřejete, aby 
bylo dítě touto firmou testováno, provede dítě testování samo pod dohledem zdravotníka či jím ur-
čené osoby (ve stejném formátu jako při testování ve školách). V tomto případě je však nutno 
vybavit dítě jedním rychlým antigenním testem určeným k samotestování. Tento test je pak 
nutné předat zdravotníkovi při předání dokladů o zdravotní způsobilosti.  
 

 
 
 

Souhlas s testováním na SARS Cov 2 

 
 
Jméno a příjmení dítěte: _______________________________ 
 
Rodné číslo dítěte:  _______________________________ 
 
Zdravotní pojišťovna:  _______________________________ 
 
 
 
A) Souhlasím s provedením testu na SARS Cov 2 firmou k tomu sjednanou, současně  
 souhlasím s předáním této firmě těch osobních údajů dítěte, které jsou nezbytně nutné k 
 provedení testu a jeho proplacení příslušnou zdravotní pojišťovnou. Dále potvrzuji, že jsem 
 byl informován/a o zpracování osobních údajů dítěte (Příloha č. 1 - GDPR dokument 
 testovací firmy). 
 
B)    Souhlasím s provedením samotestu dítětem vlastním testem pod dohledem zdravotníka.  
 
C)  Nesouhlasím, dítě bude vybaveno PCR testem nebo dokladem o prodělání infekce v po-

sledních 180 dnech nebo potvrzením o očkování, a proto přetestování vyžadováno není. 
 
 
 
 
 
V ________________Dne____________                  ___________________________________ 
        Podpis zákonného zástupce 


