
Poštovani roditelji, 

   Sigurni smo da se zajedno s vašom djecom radujete kampu, ali i da ste zabrinuti kao i svi mi, jer nitko 

nije bio spreman na ovo što nas je zadesilo. Međutim, prošlo je dovoljno vremena i svi smo zajedno 

mnogo toga naučili pa ćemo to znanje nastojati potpuno i dosljedno primijeniti kako bismo izbjegli sve 

neželjene posljedice. 

Prije svega, dozvolite mi da vam predstavim koje ćemo mjere provoditi radi izbjegavanja zaraze COVID-

om. 

1. Molim vas da svakako mjerite djeci temperaturu tjedan dana prije nego stignu u kamp. Mi ćemo 

to učiniti kod njihovog dolaska pa ne bismo voljeli da neko dijete mora otići kući i prije nego je 

kamp započeo.  

2. Onoga časa kada započne kamp, mi smo zatvoreni za javnost i ne možemo biti zaraženi ni od koga 

izvana. Također ćemo pri dolasku ove godine prekinuti tradiciju zajedničkog dočeka nego ćemo 

vas zamoliti da formalnosti obavimo vrlo brzo i da odmah kada predate dijete napustite naš 

prostor kako ne bismo morali brinuti oko fizičke distance među roditeljima. 

3. Socijalnu distancu između djece nije moguće postići tijekom kampa, zato je jako važno da svi 

budemo zdravi. Većina naših aktivnosti odvija se u otvorenom prostoru no spavaonice nisu velike. 

U sobama spava 4 djece u većim, a po troje u manjim, dok je prostor na katu jedinstven, a ovdje 

ćemo krevete odvojiti koliko bude moguće. Predviđeni broj djece je 18-24 ukupno, a pritom u 

spavaonicama zajedno spavaju djeca koja skupa dolaze u kamp (ako su istog spola). 

4. Sanitarni prostori bit će redovito čišćeni (više puta tijekom dana) te redovito dezinficirani.  Za 

razliku od prethodnih godina, sudionici kampa neće sudjelovati u čišćenju sanitarnih prostora, 

dok će se posuđe prati strojno, na najvišoj mogućoj temperaturi. 

5. Sustavno će se provoditi mjere sigurnosti hrane (HACCP) te sudionicima kampa neće biti 

dozvoljen ulazak u bilo koji prostor za čuvanje, pripremu i kuhanje hrane. 

6. Osobe koje sudjeluju u pripremi hrane obavit će liječnički pregled neposredno prije kampa, te će 

tijekom kampa biti opremljene adekvatnom zaštitnom odjećom i opremom. 

7. Hrana se, kao i uvijek, priprema na dnevnoj osnovi od svježih namirnica kupljenih od pouzdanih 

dobavljača, a dio povrća i voća je iz vlastitog izvora te ne tretiran bilo kakvim kemikalijama. 

8. Polaznici kampa redovito će održavati osobnu higijenu te više puta tijekom dana obvezno prati 

ruke toplom vodom i sapunom. 

9. Kako biste se osobno uvjerili da su djeca dobro, slobodno nas nazovite svake večeri nakon 22.30 

na neki od naših telefona, jer osobni kontakt s djecom nije dozvoljen i ovo pravilo provodimo bez 

izuzetaka. Iskustvo je naime pokazalo da djecu razgovor s roditeljima tijekom 

kampa uvijek rastuži pa to nastojimo spriječiti. Budno pratimo stanje svakog djeteta, posebno se 

posvećujemo djeci kod koje uočimo tugu ili neraspoloženje te se po potrebi  konzultiramo s 

roditeljima ako takvo stanje potraje, što se događa zaista izuzetno rijetko. 

10. Ovog ljeta ne dolaze nam američki volonteri, već sudjelovanje izvornih govornika osiguravamo uz 

pomoć britanskih studenata koji nam dolaze posredstvom naših volontera koji studiraju u Velikoj 

Britaniji. Svi budući volonteri već provode mjere izolacije u svom domu, a po dolasku će također 

proći mjerenje temperature i izolacije u domovima svojim prijatelja s kojima će raditi u kampu. 

Dragi roditelji, molimo da nam vjerujete da nam je radost, veselje i sreća vaše djece zbog ovog 

izuzetnog iskustva uvijek na prvom mjestu. Tako će biti i ovog ljeta.  

 


