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Důležité informace a opatření proti šíření Covid19
Vážení rodiče,
rády bychom Vás seznámily s opatřením proti šíření nemoci Covid19 během našeho výtvarného
kurzu na Vysoké.
Nejzásadnější změnou je, že do areálu zahrady smí děti doprovodit rodiče, ale do prostor chaty již
děti mohou pouze samy. To znamená, že nebude možné děti do chaty a do pokojů doprovodit.
Předání dětí a dokumentů v neděli proběhne, jak tomu již bylo v minulých letech na zahradě před
vstupem do chaty. Všechna zavazadla a osobní věcí dětí v tuto chvíli převezme lektor a pomůže
dětem s ubytováním v pokoji.
Rády bychom vás tímto poprosily, abyste ihned po příjezdu na zahradu použili připravenou
dezinfekci rukou (AntiCovid), kterou najdete na připraveném stolku.
Dětem bude během předávání a kontroly dokumentů změřena tělesná teplota, která pro účast na
táboře/kurzu nesmí být vyšší než 37,0°C. V opačném případě není umožněna účast na táboře/kurzu!
Zároveň bychom Vás také rády informovaly, že v letošním roce není možné, aby kdokoliv mimo
kurzisty a zaměstnance vstupoval do prostor plenérové chaty.
Podmínkou účasti na letním výtvarném kurzu je každý rok potvrzení od lékaře. Letos bude potřeba,
aby byl lékařský posudek aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte na tábor/kurz jet i vzhledem
k epidemii koronaviru.
Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník (dítě) nejeví příznaky covid 19 a ve 14 dnech před
odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou
z nákazy Covid 19.
Během celého pobytu budeme dbát na zvýšenou hygienu rukou dětí i zaměstnanců. Tento rok
pravděpodobně nebude možné jet na výlet do Jihlavy nebo jiného města.
Rády bych vás také poprosily, aby si děti s sebou na tábor vzaly 2ks roušek. V chatě ani na zahradě je
potřebovat nebudeme, ale z hygienických nařízení je nutné, aby je děti v případě potřeby měly u
sebe.
Předání dětí a dokumentů v sobotu proběhne stejně jako v neděli. Rády bychom Vás poprosily,
abyste nevstupovali do prostor chaty, ale Vaše dítě si vyzvedli venku před chatou. Rády bychom vás
tímto opět poprosily, abyste ihned po příjezdu na zahradu použili připravenou dezinfekci rukou
(AntiCovid), kterou najdete na připraveném stolku.

