Informace k provozu Střediska volného času dětí a mládeže Semily, p.o. od 10.5.2021
Mimořádné opatření ohledně provozu organizace.
Mimořádné opatření po jednání vlády ohledně nemoci covid- 19 se často ze dne na den mění.
Od 1. do 5. května to bylo 3krát. Je tedy možné, že se také tyto informace mohou měnit. A co platí
dnes, nebude platit zítra. Doufejme, že možné změny budou vždy k lepšímu.
Podmínky účasti v zájmových útvarech SVČDM Semily p.o. od 10.5.2021 při počtu více než tří osob:
Je nutné rozlišovat 3 varianty.
1. Testování na covid-19.
Děti a mládež se mohou zúčastnit činnosti v organizaci pouze v případě, že v posledních 72
hodinách byly testovány antigenním testem na covid-19 a test měl negativní výsledek. Počítá
se test provedený v odběrovém místě, ve škole či sebetestováním v domácím prostředí. Dále
se mohou činnosti účastnit ti, kteří byli testováni PCR testem. Jeho platnost je 7 dní.
2. Prodělání covidu-19 a ochranná lhůta 90 dní
Další možností je, že Váš dítě před nějakým časem covid-19 prodělalo a stále je v ochranné
lhůtě 90 dnů od data, kdy bylo PCR testem pozitivně testováno.
3. Očkování
Možnost, že by bylo Vaše dítě očkováno, prozatím asi není.
Abychom Vám chod ZÚ co nejvíce zjednodušili, prosíme Vás o Čestné prohlášení, kde potvrzujete,
že budete svého syna/dceru posílat na náš ZÚ pouze po splnění některé z výše uvedených možností.
Rozhodli jsme se, že budeme po Vás žádat Čestné prohlášení pouze jednou na začátku obnovy
činnosti ZÚ. Jestliže nejprve využijete prohlášení, kde prohlašujete možnost č. 2 „Prodělání covidu-19
a ochranná lhůta 90 dní“, tak nejprve vyplňte variantu Čestného prohlášení B). Po skončení této
platnosti lhůty, přineste variantu Čestného prohlášení A).
Děkujeme za spolupráci.
----------------------------------------------------- zde odstřihněte----------------------------------------------------------A) Čestné prohlášení o testování dítěte ohledně nemoci covid-19
Prohlašuji, že syn/dcera …………………………………………………………… se zúčastní zájmového útvaru pouze
po negativním testu na covid-19, který nebude u Ag testu starší 72 hodin a u PCR testu starší 7 dní.
Přitom u antigenních testů platí test vykonaný v odběrovém místě, ve škole či sebetestováním
v domácím prostředí.
Jestliže mé dítě test nepodstoupí či bude pozitivní, ZÚ se nezúčastní.
V ………………….. dne………………….

………………………………………………………………..
podpis rodiče či zákonného zástupce

------------------------------------------------------zde odstřihnete-------------------------------------------------------------------------------B) Čestné prohlášení o prodělání nemoci covid-19 a ochranné lhůtě 90 dní
Prohlašuji, že syn/dcera ……………………………………………………………. prodělal/a covid-19 a stále je
v ochranné lhůtě 90 dnů od data, kdy byl/a PCR testem pozitivně testován/a. Toto období končí dne
………………………
Prohlašuji, že po uplynutí této doby přinese syn/dcera Čestné prohlášení o testování dítěte (A).
V ………………….. dne………………….

………………………………………………………………..
podpis rodiče či zákonného zástupce

