
 

 

Rada STROMu je usnášení schopná v počtu 5 z 7 členů. 

 

 

Program: 

 

✓ Stanovení podmínek a doporučení pro chod táborů v roce 2020 

✓ Nákup dezinfekčních a hygienických potřeb  
 

 

 

1) Stanovení podmínek a doporučení pro chod táborů v roce 2020 

S ohledem na Covid-19, bylo konání táborů v roce 2020 nejasné. Dne 24.5.2020 se sešli zástupci rady a 
hlavní vedoucí jednotlivých běhů a řekli si, že tábory se v tomto roce uskuteční.  
 

Avšak dojde k zpřísnění hygienických opatření. Pro kuchyň a zásobovače budou vyhrazeny záchody u 
mlýna, zbytek účastníků bude používat suché záchody na konci louky (bez výjimky). V rámci záchodů u 
mlýna bude navíc jedna toaleta přímo vyhrazena pro zásobovače. Doporučuje se záchody omývat 
minimálně 2x denně dezinfekčními prostředky.  Dále je povinnost na začátku tábora označit jednu 
kadibudku jako karanténní/izolační, v případě onemocnění osob. U místa omývání rukou bude k dispozici 
mýdlo, dezinfekce a jednorázové utěrky na utření rukou. Kadibudky budou v dostatečných intervalech 
zasypávány přírodními materiály. 

Barely na vodu (mytí rukou, umývání nádobí) by měli být vždy zcela vyprázdněny, umyty a až pak 
naplněny, nemělo by docházet k dolévání vody. Bylo by vhodné vytvořit dvě mycí místa na nádobí dětí, aby 
se tolik nekumulovaly na jednom místě.  

Je doporučeno, aby účastníci tábora chodili na jídlo, alespoň na dvě etapy. Prostory jídelny budou po 
každém jídle řádně umyty a vydezinfikovány. Dále je dbáno na to, aby se po celou dobu táborů v kuchyni 
vyskytovaly pouze pověřené osoby, pro odpočinek se letos udělá pořádný stan za kuchyní, který bude pro 
odpočinek dospěláků. Je apelováno na dospěláky, aby přijeli s vlastními ešusy či talíři, protože bude 
zakázáno půjčování si vybavení z kuchyně, případně dojde k vyfasování na začátku tábora a odevzdání na 
konci tábora. Dále je doporučováno, aby v letošním roce i dospěláci své talíře uchovávali ve svých stanech a 
nenechávali je na společných prostorech v jídelně. Dále je kladen důraz na rozdílná místa mytí kuchyňského 
nádobí a stolovacího nádobí dospěláků. Kuchaři budou vybaveni jednorázovými rukavicemi, které budou 
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používat minimálně při přípravě jídel, které pak neprojdou tepelnou úpravou, to samé platí i o plášti. Při 
výdeji jídla budou kuchaři nosit roušky.  

Dále bylo diskutováno o předávání a přebírání dětí na táboře, doporučený postup je převzetí dětí na 
mlýně podle abecedního uspořádání z důvodu menší kumulace lidí (vyhneme se tak městským prostorům).  

V letošním roce jsou zakázány návštěvy na táborech. Na tábor mají přístup pouze osoby podílející se 
na chodu tábora. Dojde k zavření branky přes most, na kterou bude umístěn zvonek s informační tabulkou, 
abychom se vyhnuli výskytu neznámých osob (následný postup je na přítomných osobách a důležitosti 
přítomnosti dané osoby).  

Molitanky v podsadách budou po ukončení běhu vyndány ven, aby větraly. Povlaky molitanek a 
kapsáře se sundají a odvezou na vyprání do prádelny. – Takto se bude postupovat mezi všemi běhy. Dále je 
doporučováno vydesinfikování podsady. 

Pro doplňování vody ve všech prostorách tábora bude pověřena jedna osoba, která bude o 
podmínkách nakládání s vodou (která stanovilo ministerstvo) proškolen.  

V letošním roce bude také dbán mnohem větší důraz na odvoz zbytků.  
Zdravotník bude vybaven dostatečným množstvím jednorázových roušek, které u sebe bude 

skladovat.  
V letošním roce bude tábor rozestavěn do takzvaných náměstíček pro efektivnější oddělení oddílů.  

 
 

2) Nákup dezinfekčních a hygienických potřeb 

Pro dostatečnou ochranu všech účastníků je apelováno na hygienu prostorů tábora a osob 
pohybujících se na táboře. Proto žádáme všechny rodiče, členy, sponzory a jiné, zdali máte možnost získat 
dezinfekci, roušky, jednorázové ubrousky, sanytol či jiné potřebné hygienické vybavení ať už jako sponzorský 
dar nebo za výhodný nákup. Potřebný materiál bude naskladňován společně pro všechny běhy, kdy 
v případě nedostatku spolek potřebné vybavení sežene či dokoupí. 
 

 

Zápis zpracovala: Lucie Lebedová 


