Društvo tabornikov,
Rod Jadranskih Stražarjev Izola
Livade 7 / P.P. 1, 6310 IZOLA
Starešina: Vilette Čibej
Kontakt: 031 377 588
Načelnik: Gaja Marčeta

POVZETEK SESTANKA S STARŠI, četrtek 18.6 ob 18.30 na taborniškem prostoru Jagodje
Spoštovani!
V nadaljevanju nekaj pomembnih točk s sestanka s starši:
















Opis tabornega prostora, predstavitev vodstva
Opis razloga za izvedbo tabora v Izoli v nekoliko prilagojenih pogojih zaradi COVID19
Krajši opis dejavnosti na taboru, dnevne aktivnosti bodo potekale večinoma na tabornem
prostoru, kljub temu bomo izvedli bivakiranje za GG (na sestanku je bilo rečeno da ne, a
smo našli primerno lokacijo ) in orientacijski izlet za MČ/GG. V kolikor bodo okoliščine
dopuščale obstaja možnost kopanja (na sestanku je bilo rečeno, da v izogib stikom raje ne).
Dnevne aktivnosti bodo potekale večinoma po vodih.
Spanje bo organizirano v šotorih po 2-3 otroka.
Med taborjenjem bomo spremljali tudi zdravstveno stanje otrok.
Strogo je prepovedano kakršnokoli zapuščanje tabornega prostora brez spremstva ali
vednosti taborovodje.
Kuhinja bo letos pod posebnim režimom in omejena za otroke. Posvečena bo še večja
pozornost na higieni. Jedilnica bo imela mize, ki bodo dodeljene vsakemu vodu svoja.
Sanitarije in vsi skupni objekti bodo večkrat dnevno razkuženi.
Ostali ukrepi, ki jim bomo posvetili posebno pozornost za zajezitev morebitne okužbe z
COVID19: Splošno znani ukrepi (razdalja, higiena rok, kašlja, čiščenje površin in skupnih
pripomočkov, dezinfekcijska sredstva, prezračevanje šotorov in kuhinje z omejenim vstopom
.. ) Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem
ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti
vsak posameznik.
OBVEZNA osebna oprema letos je ČUTARA/flaška, osebni komplet Covid19 shranjeno v
vrečkici (maska, majhno stekleničko z razkužilom in čiste gumiaste rokavice)
Obvezen podpis Izjave staršev za zajezitev širjenja COVID19, tik pred taborjenjem in
dostava na tabor. S tem dokazujemo, da je otrok zdrav in ni mil izpostavljen morebitnim
okužbam. Brez tega otroka žal ne bomo morali sprejeti.
V primeru suma na okužbo v času trajanja tabora smo opisali postopek:
- Če ima taboreči vročino ali druge znake akutne okužbe dihal (kašelj, glavobol, slabo
počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska) se otroka
izolira in pokliče zdravnika v najbližji zdravstveni dom. V skladu s protokolom organizacije, ki
je letovanje organizirala, se obvesti starše. Otrok počaka starše v izolaciji. Če je mogoče, naj
v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki
naj jih, v kolikor je to mogoče, v tem času ne uporablja nihče drug. Osebje, ki je v stiku z
obolelim otrokom, naj nosi masko in upošteva navodila o medosebni razdalji in higieni rok.
- Če bo zdravnik ocenil, da je sum na COVID-19 upravičen, bo bolniku po telefonu podal
navodila, kako ukrepati oziroma kdaj, kje in kako bo bolnik obravnavan.
- V primeru, da zdravnik napoti otroka/taborečega na testiranje in je izvid testa negativen,
dobi otrok navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na COVID-19 je
zaključena.
- Če je pri otroku potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija
oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik otroka. V primeru pozitivnega izvida NIJZ obvesti
organizatorja letovanja oziroma odgovorno osebo na letovanju in začne voditi epidemiološko
preiskavo, s katero se išče izvor okužbe in se v sodelovanju z odgovorno osebo na letovanju
opredeli stike pozitivnega primera COVID-19; NIJZ glede na oceno stopnje tveganosti stika s
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pozitivnim primerom COVID-19 predlaga primerne ukrepe. Po vsej verjetnosti pa se z
okužbo tabor zaključi.
- V primeru, da starešino tabora med potekom taborjenja ali po že zaključenem taborjenju
starši obvestijo o sumu ali o potrjeni okužbi s COVID-19 pri otroku/taborečem ali v
družini/gospodinjstvu, se starešina tabora o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim
epidemiologom. Starešina tabora o dogajanju obvesti vodstvo ZTS.
Pomembno je, da so starši stalno dosegljivi (24/7), zato na prijavi napišite GSM številke
Občasno bomo slike objavili na FB strani. Otroci bodo enkrat poklicali domov, predvidoma
tretji dan!
V skladu z zadnjimi ukrepi NIJZ bomo vodili seznam taborečih in stikov med taborom še 1
mesec po taborjenju.
Drugo

Kljub vsem varnostnim ukrepom želimo organizirati taborjenje, kjer se bodo otroci česa naučili,
zabavali, vzpostavili medsebojne stike, izkusili novo dogodivščino….. ne bo mogoče 100% zagotoviti,
da se otroci ne dotikajo, tega se je potrebno zavedati.
Če se kljub temu odločite za letovanje, se je potrebno zavedati, da je možnost prenosa
okužbe SARS-CoV-2 (COVID19-Koronavirus) večja in sprejeti odgovornost.

Z naravo k boljšemu človeku!
Taborniški pozdrav,
Starešina rodu: Vilette Čibej
Starešina tabora: Romina Zudič
Taborovodja: Tina Marič

Prek slovenskih gozdov vse do morja,
Že 63 let v Izoli družijo nas rutke in dobra volja!
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