Hygienické zásady
V oblasti hygieny se provoz tábora řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a vyhláškami
č. 106/2001 Sb, resp. 464/2000 Sb. ve znění pozdějších změn. Povinnosti pracovníků
tábora jsou specifikovány těmito pokyny.
Strava
Strava je podávána pětkrát denně v režimu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeři. Nejméně jedno jídlo denně
se podává teplé. V případě delších výletů, putování a velkých táborových her je možné sloučit snídani
s přesnídávkou nebo oběd se svačinou. Se souhlasem táborového lékaře nebo zdravotníka může hospodář(ka) nebo
kuchař(ka) vydat jednotlivcům na požádání doplňkovou potravu i mimo uvedená jídla – musí se jednat o kusovou
potravu (balené sušenky, rohlíky apod.).
Provoz kuchyně
Provoz táborové kuchyně se řídí vyhláškou o stravovacích provozech a je organizován kuchařem/kuchařkou tábora.
Denně je v souladu s denním řádem vydáváno nejméně 5 jídel.
Vstup do prostoru kuchyně je povolen pouze dospělým osobám, které mají platný zdravotní průkaz a absolvovaly
proškolení z činností epidemiologicky závažných, a dále dětem z oddílu ve službě, které v souladu s obecně
závaznými pravidly hygieny a rozhodnutím táborového lékaře nebo zdravotníka pomáhají s přípravou stravy (dále
jen oprávněné osoby). Lékař nebo zdravotník tábora je povinen označit osoby, které se vzhledem k aktuálnímu
zdravotnímu stavu nemohou zúčastnit přípravy stravy, ačkoli jinak splňují podmínky pro tuto činnost. O přístupu
konkrétních osob do prostoru kuchyně v jednotlivých případech rozhoduje kuchař(ka).
Potraviny vydává ze skladu k přímé spotřebě nebo ke zpracování výhradně
hospodář(ka) nebo kuchař(ka). Ostatní oprávněné osoby smějí do skladu
potravin vstoupit pouze se souhlasem kuchaře(ky) nebo hospodáře(ky). Práce s
potravinami musí být časově a místně oddělena od mytí nádobí a jiných
činností, při nichž by mohlo dojít ke kontaktu potravin se zbytky, odpadky
apod. Pro práci se syrovými potravinami je určeno nádobí výrazně odlišené od
práci s potravinami tepelně zpracovanými nebo s potravinami konzumovanými
v syrovém stavu.
Teplá jídla jsou vydávána vždy do 30 minut po skončení přípravy, a to při teplotě nejméně 63° C. Veškerá jídla se
konzumují v prostoru jídelny (resp. jídelny vedoucích). V případě nepříznivého počasí může vedoucí dne povolit
konzumaci stravy v prostoru loděnice. Odnášení stravy do stanů a jiných táborových prostor je zakázáno.
Nezkonzumované zbytky stravy se ukládají do k tomu určených odpadových nádob.
Po konzumaci stravy vydává oddíl ve službě účastníkům tábora teplou vodu se saponátem pro umytí osobního
nádobí. Poté umývá oddíl ve službě kuchyňské nádobí. Odpadní voda po umytí osobního i kuchyňského nádobí se
vylévá do označené odpadní jámy. Umyté kuchyňské nádobí se ukládá do vyhrazených prostor po kontrole
vedoucím oddílu ve službě.
Služba v kuchyni začíná a končí převzetím prostoru kuchyně po snídani. Předání a převzetí jsou povinni se
zúčastnit všichni oddíloví vedoucí obou oddílů, jichž se předání/převzetí týká.

Občanské sdružení VPT Lipno, Otopašská 806/12, 158 00 Praha 5,
zapsáno v Registru sdružení MV ČR, číslo registrace VS/1-1/56468/04-R, IČO: 26653222
tel. 731 403 699, www.vptlipno.cz , e-mail: info@vptlipno.cz

Pitná voda
Pitná voda se uchovává ve vyhrazených konvích a kanystrech, které po celou dobu trvání tábora nesmí být použity
k žádnému jinému účelu. Oddíl ve službě je povinen zajistit, aby konve byly umístěny na vyhrazeném místě a
zakryty.
Z pitné vody připravuje oddíl ve službě studený nápoj (šťávu) i v případech, kdy to
není stanoveno denním jídelníčkem. Studený nápoj (šťáva) se uchovává ve
zvláštní nádobě (várnici) na stinném místě, přístupném všem účastníkům tábora.
Oddíl ve službě je povinen vyměnit obsah této nádoby vždy nejpozději po 3
hodinách (toto ustanovení se však nevztahuje na dobu mezi večerkou a budíčkem)
a 1x denně nádobu vymýt. Po dobu putování je možno namísto várnice užít též
kanystrů splňujícíh stejné podmínky jako kanystry na pitnou vodu.
Osobní hygiena
Základní osobní hygienu provádějí táborníci v prostorách umýváren, kde jsou jim k dispozici výtokové kohouty
s odtokovým žlabem a sprcha s vodou ohřívanou solární energií. Výtokové kohouty s odtokovým žlabem slouží
současně jako umývárna po použití latrín.
Oddíloví vedoucí jsou povinni denně kontrolovat, zda děti provádějí dostatečnou
osobní hygienu a nejméně 1x týdně zorganizovat sprchování dětí (odděleně pro
chlapce a dívky). Vedoucí jsou dále povinni při každém prvku programu a samostatně
při osobním volnu dětí kontrolovat vhodné oblečení, nejméně jedenkrát denně
kontrolovat uložení osobních věcí dětí a jejich lůžkoviny. Nemohou-li závady odstranit
na místě, informují podle povahy problému lékaře/zdravotníka tábora nebo hlavního
vedoucího.
Pro kuchaře(ku) tábora a osoby, které v souladu s touto směrnicí pracují s potravinami,
je kromě umýváren k dispozici samostatné umyvadlo s teplou vodou. Oddíl ve službě je povinen pravidelně vodu
v tomto umyvadle vyměňovat. Pro tyto osoby je na smluvním základě zajištěna možnost každodenního koupání
nebo sprchování v teplé vodě v některém z dostupných rekreačních zařízení.
Odpadky
Nakládání s odpady se řídí ustanoveními zákona č. 125/1997 Sb. v platném znění.
V základním táboře se zbytky stravy ukládají do vyhrazených nádob a jejich
ekologickou likvidaci zajišťuje hospodář tábora. Ostatní pevné odpady se ukládají
do popelnic nebo kontejnerů přistavených a vyvážených na smluvním základě.
Voda po kuchyňském užití (oplachování potravin, vaření příloh apod.) se vylévá
do odpadové jámy. Ostatní odpadní vody se vylévají do odpadních koryt
zaústěných do jímky. V průběhu putování se nakládání s odpady řídí provozními
řády veřejných tábořišť. Při výdeji stravy nebo nápojů mimo tábořiště (na výletech
a při sjezdu řeky) se všechny odpadky dočasně ukládají v neprodyšných nádobách
nebo pytlích a v nich ukládají do odpadových nádob na nejbližším tábořišti.
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