
Povinnosti zdravotníka zotavovací akce   

 

Zdravotník je fyzická osoba, která splňuje alespoň jeden z těchto požadavků: 

1) má alespoň úplně střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská 

sestra, nebo porodní asistentka 

2) absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na 

zotavovací akci (kurs ČCK, nebo skautský zdrav. Kurs) 

3) je studentem lékařství po ukončení 3.ročníku 

 

1) Povinnosti před táborem: 
- překontroluje obsah a doplní vybavení lékárny (viz příloha) 

- připraví si zdravotnický deník (viz příloha) 

- provede dohovor s praktickým lékařem, dosažitelným z tábora (pokud to neučiní 

vedoucí tábora) 

- spolu s vedoucím tábora zpracuje jídelníček tábora 

- spolu s vedoucím tábora probere a připraví materiál na zajištění hygienických norem 

na táboře (vyhláška č.106/2001 Sb. v platném znění) 

 

2) Povinnosti při zahájení tábora: 
- převezme a zkontroluje zdravotní dokumentaci: 

a) od dětí do 18-ti let: - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na  

  zotavovací akci vystavený lékařem 

- Prohlášení o bezinfekčnosti (zákonní zástupci) – pozor na den  

        potvrzení!!! 

 b) od dospělých: - Potvrzení o zdravotní způsobilosti vedoucího (lékař) 

- Platný průkaz pracovníka v potravinářství (pouze u osob  

  činných v kuchyni) 

- provede zběžnou zdravotní prohlídku dětí 

- spolu s vedoucím tábora provede instruktáž všech dospělých o hygienických 

požadavcích na tábor a jejich dodržování, včetně požadavků na stravování 

- upozorní vůdce tábora a rádce družin na významné skutečnosti týkající se zdravotního 

stavu dětí 

- zajistí výstavbu a vybavení ošetřovny a izolace 

 

3) Povinnosti při průběhu tábora: 
- ošetřuje běžné úrazy a onemocnění 

- výskyt přenosných onemocnění hlásí praktickému lékaři a místně příslušné OHS 

- vede zdravotnický deník (více v příloze) 

- zajišťuje provoz ošetřovny a izolace 

- sleduje zdravotní stav a hygienu dospělých osob činných v kuchyni 

- denně posuzuje zdravotní stav dětí, které se podílí na přípravě a výdeji stravy (se 

zápisem do deníku) 

- kontroluje hygienu tábora: - ochranu pitné vody (její dovoz a skladování – 48 hodin) 

- kvalitu a uložení potravin, kvalitu stravy 

- hygienické zásady při přípravě a výdeji stravy 

- vybavení a hygienu umýváren a záchodů 

     - kontroluje nakládání s odpady a přijímá opatření 

- během denního programu dohlíží na hygienu dětí, režim dne (přiměřenost věku a 

zdravotnímu stavu dětí) a vykonává dohled při koupání 

- spolupracuje s vedoucím tábora při upřesňování jídelníčku 
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4) Povinnosti při ukončení tábora: 
- uzavře zdravotnický deník tábora 

- připraví písemné informace pro rodiče o případných zdravotních potížích v průběhu 

tábora (včetně klíšťat) 

- předá rodičům tyto informace spolu s vrácením zdravotního a očkovacího průkazu 

dítěte 

- předá lékárnu a zdravotní deník vedoucímu tábora k uložení (minimálně 6 měsíců) 

 

 

 

 


