NÁSTUPNÍ LIST NA LETNÍ TÁBOR
Prohlášení rodičů/zákonných zástupců dítěte

Potřebuji pro:
Pobytové tábory
Příměstské tábory

Letní tábor:____________________________________termín:__________________________________
Prohlašuji, že dítě:___________________________________, narozené___________________________,
bytem:________________________________________________________________________________
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a nejeví příznaky infekce covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v
krku, ztráta chuti a čichu atd.). V průběhu 14 kalendářních dnů před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním
nebo podezřelou z nákazy, a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. Dítě
je schopno zúčastnit se tábora pobytového typu v daném termínu.
Prohlašuji, že potvrzení o zdravotním stavu mého syna (dcery) ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví v platném
znění, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, bylo vystaveno jeho ošetřujícím lékařem. Prohlašuji, že pokud je můj syn (dcera) v
ošetřování dalších lékařů či specialistů, je o této skutečnosti tento ošetřující lékař po všech stránkách informován.
Prohlašuji, že vhodnost pobytu mého syna (dcery) na akci, kam je přihlašován/a, byla s těmito lékaři konzultována, byl o tom učiněn záznam do
jejich zdravotní dokumentace, a ti neoznačili pobyt na táboře pro mého syna (dceru) za nevhodný či ohrožující a ani mého syna (dceru) neoznačili za
nevhodného (nevhodnou) či nezpůsobilého (nezpůsobilou) k účasti na této akci.

Svého syna/dceru jsem před odjezdem důkladně zkontroloval a prohlašuji, že dítě nemá žádné
známky výskytu vší. 
Kontaktní osoba v případě nedostupnosti rodičů:
Jméno a příjmení, vztah k dítěti (babička, teta…)
Telefon

Seznam přiložených léků včetně dávkování:
(všechny léky musí být podepsány a odevzdány zdravotníkovi tábora, i když je dítě zvyklé si je brát samo.)

Stala se v rodině dítěte nějaká nenadálá událost v poslední době? (rozvod rodičů, úmrtí…, jak dítě
reaguje, jak je to ovlivňuje?)

Mělo dítě v posledním měsíci vši? (a jak byly řešeny?)

Pokud se zdravotní stav dítěte nějak změnil oproti vyplněnému zdravotnímu dotazníku, informujete nás
prosím o změnách na druhé prázdné straně.
Údaje z nástupního listu jsou osobními údaji a bude s nimi nakládáno přiměřeně a pouze v nezbytném rozsahu v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 o
ochraně osobních údajů - GDPR.

V____________________ dne______________________ podpis zák. zást.__________________
Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na tábor!

