
     Vážení rodiče, milí účastníci letních pobytových táborů DDM Třinec, 

dovolte nám, abychom Vám zaslali několik důležitých informací před 

zahájením letní táborové sezóny 2021. Pro konání letních pobytových a příměstských 

táborů v letošním roce se bude klást důraz hlavně na vstupní zdravotnický filtr u dětí i 

u ostatních účastníků akce.  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je účast na letním dětském 

táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na 

onemocnění covid-19 anebo potvrzením o prodělané nemoci (ne starším než 180 

dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2). 

Pro provedení testu se nabízí několik variant.                                                            

Dům dětí a mládeže v Třinci se vám snaží zjednodušit tuto povinnost a zabránit běhání 

po odběrových centrech. Před odjezdem na tábor nabízíme možnost testování 

účastníků tábora přímo v DDM Třinec společností Medica Třinec. Tento test bude 

zdarma a bude hrazen zdravotní pojišťovnou dítěte (v 1 měsíci lze zdarma provést 2 x 

antigenní test). Děti obdrží potvrzení o negativním AG testu. 

Další variantou je, že byste se sami objednali s dítětem na antigenní test, např. přes 

rezervační systém: reservatic.com, nebo přímo na odběrových místech. Platnost 

antigenního testu je 72 hodin. Při odjezdu byste nám předložili potvrzení o 

negativním AG testu. 

Poslední možností je nechat děti otestovat PCR testem. Tento test bude zdarma a bude 

hrazen zdravotní pojišťovnou dítěte Platnost PCR testu je 7 dnů 

Objednat na PCR test se můžete např. přes rezervační systém: reservatic.com, nebo 

přímo na odběrových místech. Při odjezdu byste nám předložili potvrzení o 

negativním PCR testu.  

 

Podmínkou pro účast Vašeho dítěte na tábor je předložení Potvrzení dětského lékaře 

o zdravotní způsobilosti dítěte. Platnost tohoto potvrzení je 2 roky (může být i 

z loňského roku). 

Další podmínkou k účasti dítěte na táboře je odevzdání Potvrzení o bezinfekčnosti, 

kterou vyplníte a odevzdáte v den zahájení tábora. 

Z dalších dokumentů k odevzdání je to ještě souhlas s užíváním léků a přihláška. 

Prosím o vyplnění návratky o testování před zahájením tábora a její odevzdání do 25. 

6. 2021. Podle zájmu o antigenní test v DDM Třinec Vás budeme informovat o 

přesném čase testování. 

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vaše děti! 

 

Návratku k testování prosím odevzdejte zpět do DDM Třinec do 25. 6. 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 



TESTOVÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM TÁBORA 
NÁVRATKA 

 

 

 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) 

 

…................................................................................................................................................... 

Datum narození: 

.......................................................................................................................... 

trvale bytem: 

..................................................................................................................................... 

 

Prosíme o vyplnění alternativy, kterou využijete před odjezdem na náš tábor konaný ve dnech 

 

………………………............................................ 

 

Označte prosím křížkem relevantní skutečnost: 

 

 

 

      máme zájem o provedení antigenního testu před odjezdem na tábor, test bude proveden 

v DDM Třinec firmou Medica Třinec a bude hrazen zdravotní pojišťovnou dítěte, 

 

 

     uvedená osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na 

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (na odběrovém místě), 

 

 

      uvedená osoba absolvuje nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem (na odběrovém místě),  

 

 

       uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u 

ní 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, přičemž se musí jednat o 

osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19. 

 

 

 

V …………………. dne ..............................       

                            

 

 

…………………………………………………… 

                      Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka tábora 

                                                                    nebo podpis zákonného zástupce nezletilého 
 

 

 

 

 


