INFORMACIJE PRED ODHODOM NA TABORJENJE
No Excuse taborjenje 2022

OBISKI, TELEFONIRANJE
Zavedamo se, da je 6 dni taborjenja za marsikaterega otroka precej, in da marsikateri starši želijo
obiskati svojega otroka ter spoznati življenje na taborjenju. Vendar ne samo, da Vam prisotnosti
otroka v taboru ob Vašem prihodu ne moremo zagotoviti (izleti, razne aktivnosti …), ampak ti obiski
dostikrat zmotijo delo v taboru, taboreče in otroka samega. Zato takšne obiske odsvetujemo,
zagotavljamo pa Vam, da bomo za Vašega otroka dobro poskrbeli.

V primeru nujnih stvari bomo ves čas dosegljivi na zgoraj navedeni številki mladinskih delavk. V
primeru domotožja bodo tudi udeleženci tabora imeli kadarkoli možnost klica domov.
Če je le mogoče, naj mobitele otroci pustijo doma, saj so med programom nepotrebni, možnost
polnjenja baterije pa bo omejena. Vaš otrok bo dosegljiv vsak dan od 13:30– 15:00 (prosti čas) na
telefonsko številko njegove vzgojiteljice. Prosimo Vas, da vzgojiteljice kličete le v tem časovnem
intervalu. Izven omenjenega časovnega okvirja sta dosegljivi mladinski delavki.
OPREMA ZA TABOR
Preden začnete zlagati opremo v potovalko, kovček ali nahrbtnik, si vzemite še trenutek in preberite
naslednjih nekaj vrstic, kjer so zapisane stvari, ki se nam zdijo pomembne.
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Svetujemo Vam, da se seznama opreme držite, čeprav se Vam bo kakšen kos opreme zdel
odveč, vendar je seznam opreme narejen na podlagi izkušenj iz prejšnjih taborjenj, zato je
dobro premišljen.
Čez dan bo najbrž zelo vroče in primerno tudi za kopanje v reki, proti večeru in zjutraj pa zna
stisniti mraz, zato ne pozabite na topla oblačila.
Držite se pravila »Bolje več kot premalo.«
Za na taborjenje sta najbolj primerna potovalka ali nahrbtnik, vendar naj imajo udeleženci s
seboj tudi manjši nahrbtnik (15-litrski), za izlet.
Staršem +svetujemo, da stvari zlagate v nahrbtnik skupaj s svojim otrokom, saj bo le tako
vedel, kje ima zložene stvari. Priporočamo tudi, da napišete seznam opreme, ki jo ima Vaš
otrok s seboj, kajti le tako bomo lahko zagotovili, da se v Vaš dom vrne vsa oprema.
Svetujemo Vam tudi, da opremo podpišete, da se ne bo kaj izgubilo.
Mobiteli, walkmani, game-boyi in ostale elektronske igrice so na taborjenju nezaželjene.

To je seznam, ki vsebuje vse, kar boste potrebovali na taborjenju.
Obleka:
• spodnje perilo (8x)
• vsaj 8 parov nogavic
• majice s kratkimi rokavi (8x)
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majice z dolgimi rokavi (2x)
kratke hlače (2x)
dolge hlače (2x)
kopalke in brisača za na plažo
vetrovka
sončno pokrivalo
pelerina in dežnik
trenirka
pižama
vrečka za umazano perilo
pulover (debelejše mikice), termoflis

Obutev:
• superge (teniski)
• poletni čevlji
• gumijasti škornji
Toaletne potrebščine:
• zobna ščetka
• zobna pasta
• milo, šampon
• brisača za obraz
• brisača za telo
• krema za sončenje
• zaščita proti insektom
• robčki
• glavnik
Ostala oprema:
• nahrbtnik za izlet (šolska torba)
• spalna vreča
• armafleks (podloga za spanje) baterijska svetilka in dodatne baterije
• čutara
• zdravstvena izkaznica
• osebna izkaznica ali potni list
• družabne igre (karte…)

Če imate doma kaj ostankov blaga, ki jih več ne potrebujete, vas lepo prosim, da jih udeleženci
vzamejo s seboj za namene ustvarjalnega prostočasnega programa. Najlepša hvala za pomoč, da
smo lahko nekoliko bolj ekološki!
Svetujemo vam, da imajo otroci s seboj čim manj prigrizkov in sladkarij, če pa jih že imajo s seboj,
naj jih vse predajo vzgojiteljici, ki jih bo spravila na varno. Razlog za to prošnjo je povečano število

miši, ki bodo, če bo v šotorih prisotna hrana, povzročale nevšečnosti. V primeru lakote bodo otroci
vedno lahko dobili kaj za pod zob v naši kuhinji.
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19
Za vse izvajalke taborov veljajo pogoji PCT, kar pomeni, da bodo vse cepljene, testirane ali prebolele
virus COVID-19. Za udeležence taborov ni potrebno, da izpolnjujejo pogoje PCT.

OSEBNA OPREMA UDELEŽENCEV:
Priporočamo da ima vsak taboreči na aktivnosti izven tabora s seboj:
• zaščitno masko,
• čiste nerabljene gumijaste rokavice za enkratno uporabo,
• majhno stekleničko razkužila za roke.
Zaščitno opremo naj ima vsak taboreči shranjeno v čisti vrečki. Uporabi jo v primeru aktivnosti v
zaprtem prostoru (aktivnosti izven tabora).
POSEBNA POZORNOST BO NAMENJENA:
• Med razdeljevanjem hrane
• Zagoravljanju čistoče v sanitarijah in skupnih prostorih
• Zračenju prostorov
• Zadrževanju v naravi in na svežem zraku
• Morebitnim simptomom okužbe
PROTOKOL PRI PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S COVID-19 NA TABORU:
1. Taboreči ima vročino ali druge znake akutne okužbe dihal.
2. Taborečega izoliramo in pokličemo v najbližji zdravstveni dom.
3. Ta bo po pogovoru z bolnikom in posvetu z lokalnim epidemiologom ocenil, ali je sum
upravičen ali ne. V nadaljevanju se vodstvo taborjenja in oboleli ravna po navodilih
zdravnika.
4. V času, ko taboreči čaka na navodila zdravnika, nosi masko in v kolikor mogoče uporablja
svoje sanitarije
5. Taboreči, ki je v stiku z bolnikom oz. zanj skrbi, nosi zaščitno opremo (maska, rokavice) in
upošteva navodila o medosebni razdalji in higieni rok.
Če zdravnik oceni, da je potrebna preiskava za COVID-19, obvestimo starše in postopamo po
navodilih zdravnika, ki jih predamo tudi staršem.
Možni scenariji:
1. Scenarij A: izvid testa je negativen, otrok dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika
in preiskava na COVID-19 je zaključena.
2. Scenarij B: potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija in prične
voditi epidemiološko raziskavo. O epidemioloških ukrepih na taboru se vodstvo tabora
posvetuje z območno enoto NIJZ. Vodja tabora ukrepa v skladu z navodili regijskega
epidemiologa.

Obstaja možnost, da bo taborjenje v tem trenutku zaključeno in bo potrebna karantena za vse
taboreče.
V primeru, da starešino tabora po že zaključenem taborjenju o sumu ali o potrjeni okužbi s COVID19 pri otroku/taborečem ali v družini/gospodinjstvu taborečega obvestijo starši , se vodja tabora o
nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim epidemiologom.
ODGOVORNOST IN STALNA DOSEGLJIVOST STARŠEV (24/7):
• 100 % varnosti na taborjenju ni mogoče zagotoviti
• Obstaja večja možnost okužbe in s tem morajo biti starši jasno seznanjeni pred pričetkom
taborjenja.
• Obstaja možnost, da otroka ne pošljejo na tabor.
• Pomembno je, da so dosegljivi 24/7, saj bo potencialno potrebna hitra reakcija.
POMEMBNO: V priponki e-sporočila s temi informacijami smo vam poslali tudi izjavo o
zdravstvenem stanju otroka. Prosimo vas, da izjavo izpolnite in jo oddate vzgojiteljicam na
taborjenju.

Klicni center za informacije o koronavirusu - 080 1404
Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije med delovnikom od ponedeljka
do petka med 8. in 16. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov
Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov.
Psihološka podpora v času epidemije COVID-19
V primeru stiske lahko pokličete na telefonsko številko 041 443 443 vsak delavnik med 16. in 24.
uro, konec tedna pa med 12. in 24. uro. Za pomoč so na voljo izkušeni psihologi in psihoterapevti.

