
COVIDOVÁ PRAVIDLA O.S. KOLT - LETNÍ TÁBORY 2021 

• Při přípravě a organizaci letních táborů 2021 vychází KOLT zejména z Hygienicko-protiepidemických 
opatření Ministerstva zdravotnictví, stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021, 
publikovaných 3. 6. 2021 (viz https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-

detske-rekreace-2021). 

• Pokud jde o podmínky účasti dětí na našich táborech, KOLT vychází z Mimořádného opatření 
ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, publikovaného 7.6.2021, 
v platném znění. Viz též aktuální zprávu ministerstva zde: https://koronavirus.mzcr.cz/zastupci-
ministerstva-zdravotnictvi-a-ceske-rady-deti-a-mladeze-se-shodli-na-podminkach-ucasti-deti-na-
letnich-taborech/ 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚČASTI OSOB NA TÁBORECH KOLTu: 

1. Našich táborů se nesmí zúčastnit osoba, která bude v den odjezdu na tábor vykazovat klinické 

příznaky onemocnění covid-19. 

2. Našich táborů se smí zúčastnit pouze osoba, která bude v den odjezdu na tábor splňovat alespoň 

jednu z těchto podmínek (a doloží to příslušným vytištěným dokumentem, odevzdaným u odjezdu na 

tábor zdravotníkovi): 
a) absolvovala nejdéle 7 dnů před odjezdem na tábor RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
b) byla očkována proti onemocnění Covid-19, což doloží příslušným certifikátem o provedeném 

očkování, přičemž u očkování uplynulo: 
i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 

22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka 
ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 

22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, 

ale ne více než 9 měsíců, nebo 
c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 neuplynulo více, než 180 dní. 

3. Každá osoba na táboře (tzn. včetně personálu) musí odevzdat táborovému zdravotníkovi aktuální 
verzi  potvrzení o bezinfekčnosti s tím, že 

• potvrzení musí být podepsáno v den odjezdu na tábor, nikoliv dříve (!!) 

• u dětí podepisuje potvrzení zákonný zástupce dítěte 

• aktuální vzor potvrzení je od 14.6.2021 ke stažení na www.kolt.cz 

4. Pokud jde o posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který vystavuje ošetřující lékař 

• zdravotníci našich táborů budou akceptovat i posudky, vydané před loňskými LDT, nikoliv ale 

starší 

• posudky mohou být vydány i jiný subjektem, než KOLTem, ale musí být s naším vzorem 

obsahově shodné 

• vzor posudku je ke stažení na www.kolt.cz 

5. Pokud by se na táboře přes všechna přijatá opatření vyskytla nákaza Covid-19, může příslušná 

hygienická stanice rozhodnout o předčasném ukončení tábora. Rodiče předáním dítěte na tábor 

akceptují toto riziko a berou na vědomí, že v takovém případě nebude poskytnuta žádná finanční 

kompenzace. 

V Praze 17. června 2021 

 

  

 ……………………………………………………………………… 

 Lukáš Bezděk, jednatel o.s. KOLT 


