Stanovisko štábu East Point ku konaniu ročníka 2021 v súvislosti s protiepidemickými opatreniami štátu
(covid-19)

V East Pointe, 21. februára 2021

Vážení rodičia, milí kadeti a veteráni East Pointu (zvažujúci účasť v tábore),
celosvetovo čelíme všetci veľmi špecifickej, za uplynulých sto rokov nevyskúšanej situácii. V poslednom,
rovnako „postihnutom“ ročníku 2020, sme to pre ústretovo nastavené podmienky zo strany Úradu verejného
zdravotníctva, spoločným úsilím a disciplinovanosťou na oboch stranách „dali“. Tábor sa uskutočnil v dvoch
turnusoch. Dodržiavali sme dôsledne protipandemické opatrenia. Odmenou nám bol bezproblémový priebeh
oboch turnusov. Nezaznamenali sme ani len podozrenie na covid-19. Žiadne črevné virózy. Stálo to za našu aj
Vašu „námahu“.... Mohli ste si dni v tábore, po dňoch domácej izolácie, naplno a do sýtosti užiť.
V čase, kedy píšem tieto riadky, je pandemická situácia o niekoľko rizikových tried vážnejšia. Čelíme oveľa
vyššej miere neistoty týkajúcej sa uskutočnenia tábora ako aj protipandemických podmienok, ktoré môžu byť
v čase konania tábora v platnosti. Preto sme, vedení snahou o zjednodušenie a odbyrokratizovanie, pristúpili
k zásadným zmenám v spôsobe prihlasovania a súvisiacej komunikácie s Vami. Čas, ktorý by sme za
štandardných okolností venovali papierovaniu, „investujeme“ do zlepšenia služieb a táborovej atmosféry pre
Vaše deti. 
Dovoľujeme si Vás informovať o našom postupe pri troch možných scenároch (ne)uskutočniteľnosti tábora
a našich následných reakcií na nariadenia štátnych orgánov:
SCENÁR č. 1 - optimistický: protipandemické a hygienické opatrenia zo strany štátnych orgánov nebudú mať
negatívny dopad na väčšinu naplánovaných činností v tábore East Point, ktorý sa preto uskutoční v plnom
rozsahu dohodnutých činností a služieb. Nemožno úplne vylúčiť, že niektorá zo služieb /výcvikových aktivít
bude zmenená alebo nahradená menej kontaktnou aktivitou. 4 - 6 týždňov pred nástupom od nás e-mailom
obdržíte „Informácie k nástupu“ a „Povolávací rozkaz“.
Počas konania tábora budeme dbať o zvýšenú hygienu u účastníkov (čistota rúk pred každým jedlom, po použití
WC, používanie liehovej dezinfekcie na ruky aj pri výcviku) aj našich vlastných služieb (ubytovacie a
stravovacie priestory, toalety, sprchy, budú v zmysle nariadení pravidelne ošetrované, výdaj jedál
s minimalizáciou rizík prenosu nákazy). Detailnejšie Vám naše opatrenia zosumarizujeme po zverejnení
oficiálneho nariadenia pre detské letné zotavovacie podujatia 2021 Úradom verejného zdravotníctva. Zmeny v
zozname vecí, ktoré deťom pribalíte do tábora sme vykonali už v ročníku 2020. Zmeny v zozname však
nemožno vylúčiť.
Nami - organizátormi predbežne akceptovateľné podmienky pre uskutočnenie tábora sú:
1. deti budú môcť byť bez rúšok / respirátorov počas celého trvania tábora s výnimkou týchto situácií:
príchod s rodičmi alebo autobusom od rýchlika, odchod s rodičmi alebo autobusom na rýchlik, návšteva
zdravotníckeho zariadenia počas trvania tábora, zdravotníkom tábora vyhodnotené podozrenie z ochorenia na
covid-19 s umiestnením dieťaťa v izolačnej miestnosti do príchodu rodičov, lekára a pod.
2. nebudú vyhlásené reštrikcie pre zhromažďovanie detí v interiéroch ani exteriéroch strediska s negatívnym
dopadom na obsadenosť jedálne a ďalších spoločných priestorov, nástupy a výcvikové aktivity.
SCENÁR č. 2 - pesimistický: v prípade vyhlásenia prísnych karanténnych opatrení zo strany štátnych orgánov
pred nástupom Vášho dieťaťa do tábora budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a vzájomne
dohodnutých „Všeobecných podmienok účasti v tábore East Point“. Adekvátny náhradný program Vám
nebudeme vedieť zabezpečiť, a preto Vám v dostatočnom predstihu zašleme “Informáciu o zrušení tábora“.
V zmysle vyššie uvedených administratívnych zjednodušení bude týmto naša dohoda o účasti Vášho dieťaťa
v tábore East Point ukončená bez akýchkoľvek následných vzájomných povinností.

SCENÁR č. 3 - špecifický: protipandemické opatrenia umožnia nástup detí do tábora podľa scenára č. 1
ale počas konania tábora dôjde k opätovnému sprísneniu karanténnych opatrení zo strany štátnych orgánov. V
takom prípade budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a operatívneho usmernenia zo strany lokálneho
RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Stredisko je dobre izolované od vonkajších vplyvov a ak to bude možné, so
súhlasom RÚVZ, budeme pokračovať v konaní tábora. Nevyhneme sa zrejme zmenám programu, aby sme
eliminovali kontakt s osobami z vonkajšieho prostredia (externí dodávatelia služieb). Sme presvedčení, že aj
napriek tomu, zabezpečíme pútavý a zaujímavý náhradný program.
Ak nám však RÚVZ nariadi tábor predčasne ukončiť, vyzveme Vás e-mailom alebo telefonicky k osobnému
vyzdvihnutiu detí alebo k ich návratu rýchlikom, ku ktorému Vaše deti v zmysle dohôd odvezieme a
dohliadneme na ich nastúpenie do vozňa. V takých prípadoch Vám budeme vracať alikvotnú časť členského
príspevku v zmysle „Všeobecných podmienok účasti v tábore East Point“.
Môže sa tiež stať, že nám bude nariadená karanténa priamo na stredisku. Aj toto isto zvládneme, avšak
nebudeme sa teraz navzájom zbytočne zaťažovať detailami súvisiacimi s touto alternatívou.
Nateraz nám ostáva spoločne veriť v realizáciu scenára č. 1. 

Emil Malecký
EAST POINT KLUB

