Příjezdové informace pro rodiče dětí na Farní tábor Písařov
8. – 14.8.2021
Milí rodiče,
Přihlásili jste své dítě na farní tábor. Dovolte několik doplňujících informací pro vás,
vzhledem k mimořádným událostem posledního roku.
1. Dítě posílejte na tábor pouze zdravé. Ráno v den odjezdu udělejte antigenní test na
covid-19 a pokud bude výsledek negativní, potvrďte to písemným prohlášením, které
budeme při nástupu vybírat. Další možnost je PCR test mladší 7 dnů nebo prohlášení o
prodělání nemoci covid – 19 během posledních 180 dnů. Pokud nebude dítě zcela
zdravé, bohužel ho nemůžeme přijmout. Informujte nás telefonicky.
2. Potvrzení o bezinfekčnosti musíte dodat jako vždy. Je však doplněný o další otázky.
3. Děti budou spát všechny uvnitř budovy na postelích. Spacák ano, karimatka není
nutná.
4. Nedávejte dětem zbytečně moc peněz (stačí třeba 100 Kč na drobnosti) ani drahé věci.
Mobil nepotřebují.
5. Akce začíná srazem na místě na faře v Písařově 8.8.2021 v 18 h. Dopravu na místo si
zajišťujete sami, můžete se domluvit navzájem. Nabízím také několik míst
v mikrobusu, kterým tam povezu materiál, odjezd asi v 15 h z Rané. Kontaktujte mě
v případě zájmu.
6. Akce končí v sobotu 14.8. v 10 h. Prosím, v tento čas si vyzvedněte děti.
Těší se P.Ondřej Matula, Veronika Pavlišová a další vedoucí

Prohlášení zákonných zástupců dítěte na farní tábor 8. – 14.8. 2021
v Písařově
Prohlášení je datováno na den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s kopii zdravotní kartičky a prohlášení
o Covid-19 zdravotníkovi nebo vedoucímu
Prohlašuji, že
jméno dítěte: ___________________________________________

narozené dne: __________________________________________

bytem trvale: ___________________________________________
- dítě nebo někdo z Vašich blízkých (rodina, přátelé) nejeví a nemělo ani v posledním týdnu
zvýšenou tělesnou teplotu, zimnici nebo třesavku, nově vzniklý kašel, dušnost, bolesti svalů,
zvýšenou únavu, ztrátu čichu, rýmu (nealergickou), bolest v krku nebo průjem
- dítě nebo někdo z Vašich blízkých nemá nařízenou karanténu
- dítě nebo někdo z Vašich blízkých nebyl v blízkém kontaktu s osobou s onemocněním Covid – 19
- dítě nebo někdo z Vašich blízkých neabsolvoval test na Covid-19 a výsledek byl pozitivní
(nebo ho ještě neznáte)
- dítě nebylo v zahraničí posledních 14 dnů, pokud ano, kde: …………………………………………………………..
- dítě je schopno zúčastnit se tábora od 8. 8. 2021 do 14. 8. 2021
- upozorňuji u svého dítěte na :
alergii
_________________________________________________________________________________
užívání léků (název/dávkování) _______________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V Písařově dne 8. 8. 2021 _______________________________________________
Jméno a podpis zákonných zástupců dítěte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEPŘÍTOMNOSTI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO VIROVÉHO
ONEMOCNĚNÍ COVID-19, TESTOVANOSTI, OČKOVÁNÍ NEBO
PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ
Čestné prohlášení je vyžadováno za účelem umožnění účasti na aktivitách
Římskokatolické farnosti Raná.
S osobními údaji bude nakládáno podle pravidel GDPR. Česné prohlášení bude po uplynutí
30 dnů skartováno.
Jméno a příjmení: ............................................................................................
Telefon: ............................................................................................
Čestně prohlašuji, že u sebe nepozoruji příznaky virového infekčního onemocnění Covid19, a dále:
(zaškrtněte správnou možnost)
že jsem absolvoval/a v posledních 72 hodinách antigenní test nebo v posledních 7 dnech
PCR test s negativním výsledkem.
že jsem ve lhůtě 180 dnů od prodělání Covid-19.
že jsem minimálně 22 dnů od podání 1. dávky očkování proti Covid-19.
V ....................................................... dne ..........................
........................................................
Podpis / podpis zákonného zástupce
nezletilého

