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Epidemiologické opatření na LV

1) Žáci  s O-N nemusí absolvovat PCR test před odjezdem ani v tobě pobytu

2) Žáci bez O-N musí absolvovat PCR test před odjezdem a v tobě pobytu

a) Test před odjezdem je zajištěn ve FN HK 31. 12. 2021 mezi 12 - 12,30 h.

Výsledek testu bude znám do 48 h. Platnost testu je 72 h, tzn. bude platný

ještě v pondělí dopoledne)

b) Test v době pobytu zajistí mobilní tým v úterý 4. 1. 2022 mezi 8 - 9 h. Výsledek

by měl být znám do 24 h. Platnost testu je 72 h, tzn. bude platný do pátku do

9 h.

3) Zachycení pozitivního nálezu:

a) Před odjezdem: žák nastupuje do izolace a vrací se mu celá zaplacená částka

b) (Tato možnost platí pouze v případě, že bude povinný PCR test v době
pobytu)

V době pobytu: žák nastupuje do izolace a odjíždí domů individuálně s rodiči.

Žákovi bude vrácena poměrná částka za pobyt a částka za dopravu.

c) (Tato možnost platí pouze v případě, že bude povinný PCR test v době
pobytu)

Při pozitivním záchytu nastupují žáci bez O-N do karantény a odjíždí společně
autobusem domů. Dopravu a dohled nad žáky zajistí škola. Žákům bude

vrácena poměrná částka za pobyt. Žáci, kteří mají očkování a jsou po

prodělání nemoci COVID-19 pokračují ve výcviku.

Pravidla chování:

1) Při dopravě autobusem: všichni účastníci mají ochranu dýchacích cest (respirátor,

rouška)

2) Na chatě
a) společné prostory - ochrana dýchacích cest (respirátor, rouška), dezinfekce

rukou

b) pokoje - bez ochrany dýchacích cest

c) jídelna - při vstupu nutná ochrana dýchacích cest (při stravování - bez ochrany

dýchacích cest), dezinfekce rukou

d) v době společného programu v uzavřené skupině - bez ochrany dýchacích cest

e) sjezdovka při výcviku - opatření bude vždy vycházet z aktuálních

epidemiologických opatření. (v současné době očkování, prodělání nemoci,

PCR test s platností 72 h). Žáci budou rozděleni do 3 skupin a za každou

skupinu bude zodpovídat přidělený pedagogický pracovník. Žáci včetně ped.

doprovodu se nesmí mísit s případnými dalšími účastníky ve frontě na vleku a

musí dodržovat  od cizích osob odstup alespoň 1,5 m. Při jízdě na vleku nesmí
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jet žáci na kotvě s cizí osobou (myšleno s osobou, která nepatří  do našeho

kurzu)

f) mimo sjezdovku při výcviku (výlet, běžky) - budeme se pohybovat v

uzavřených skupinách, nebudem se mísit s cizími skupinami
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